
Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen  

 

 

De gemeenteraad, 

 

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; 

 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  

 

Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor 

Allen-beleid; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 

maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen–beleid – algemene bepalingen 

en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 

 

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

 

Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; 
 

Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad; 

 

Gelet op de wetgeving ter zake; 
 

ERKENNINGSVOORWAARDEN:  

 

Artikel 1:  

Komen in aanmerking voor erkenning: 

1. verenigingen zonder winstoogmerk; 

2. feitelijke verenigingen. 
 

Artikel 2: 

Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die 

reeds erkend worden als gemeentelijke vereniging via andere gemeentelijke erkenningreglementen. 

 

Artikel 3: 

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:  

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

zijn van de sportdienst. 

 

Artikel 5:  

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk 

volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris. 

 

Artikel 6: 

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10  sportactieve 

leden hebben. 
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Artikel 7:  

De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn.  

 

Artikel 8:  

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:  

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 aangepaste 

accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied of kan aanduiden dat het zinvol is deze 

activiteiten buiten de gemeente uit te voeren of te organiseren, dan is deze voorwaarde niet van 

toepassing.  

 

Artikel 10:  

De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 

sportactiviteit per week gedurende minstens  20 weken per jaar. 

 

Artikel 11:  

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers 

moet door een verzekering gedekt zijn. Eveneens dient een verzekering de lichamelijke ongevallen 

van de clubleden te dekken. 

 

Artikel 12: 

De sportvereniging heeft de Panathlon Verklaring ondertekend en heeft dit gecommuniceerd aan 

haar leden. 

 

Artikel 13:  

De 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 ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 

beschikbaar op de sportdienst. De bekendmaking van de erkenning vindt plaats binnen 30 

dagen.  

- Het college van burgemeester en schepenen erkent de clubs die voldoen aan bovenvermelde 

voorwaarden.  

- De erkenning geldt zolang er aan bovenvermelde voorwaarden voldaan wordt. 

 

Art 14: Aansluiting bij de stedelijke sportraad is geen voorwaarde tot erkenning, maar wordt 

aangeraden. 
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GEMEENTELIJKE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR SPORTVERENIGINGEN  
 

 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.  

 Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst. 

 

Naam sportvereniging:  ...............................................................................................................  

 

 

1) Adresgegevens sportvereniging: 

Correspondentieadres sportvereniging: ……………………………………….................. 

……………………………………………………………………………..............……… 

Zeteladres sportvereniging: …………………………………………….…..................….. 

……………………………………………………………………………..............……… 

Website van de sportvereniging: ………………………………....................……… 

Algemeen e-mailadres: ………………………………………..............……………... 

E-mailadres voorzitter: ……………………………………….............………………. 

 

2) Adresgegevens contactpersoon voor het dossier:  

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

Functie in de sportvereniging: …………………………………………..……............ 

Adres indien verschillend van correspondentieadres: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

E-mail-adres: …………………………………………………………………….…... 

Tel./gsm: ……………………………………………………………….….......……. 

 

3) Welke sporttak(ken) biedt uw sportvereniging aan? 

……………………………………………………………………………………..... 

 

 

4) Is uw sportvereniging een Nederlandstalige vereniging en biedt zij aan haar leden uitsluitend 

Nederlandstalige sportinitiatieven aan? 
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JA/NEE 

 

5) Oprichtingsdatum van uw sportvereniging: ……………………………………………. 

 

6) Is uw sportvereniging een vzw of een feitelijke vereniging? 

……………………………………………………………………….. 

Indien feitelijke vereniging 

 Huishoudelijk reglement van uw sportvereniging als bijlage toevoegen indien dit nog 

niet in zijn meest recente versie in het bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  

 

Indien vzw:  

Publicatiedatum en pagina van de statuten in het Belgisch Staatsblad:  ...............................  

Publicatiedatum en pagina van de laatste aanpassingen in het Belgisch Staatsblad: ………… 

 

7) Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw sportvereniging, haar bestuurders en haar 

lesgevers door een verzekering gedekt?   

JA/NEE 

 De betreffende verzekeringspolis (of het attest van dit jaar) als bijlage toevoegen 

indien deze nog niet in het bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  

 

8) Is uw sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie?  

JA/NEE 

Zo ja, naam Vlaamse sportfederatie(s) waarbij uw sportvereniging is aangesloten: 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 De ledenlijst van uw sportvereniging afgeleverd door de verzekeringmaatschappij of 

de erkende Vlaamse sportfederatie waarbij uw sportvereniging is aangesloten als bijlage 

toevoegen. 

 

9) Zijn er ter bescherming van leden van uw sportvereniging die niet bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie zijn aangesloten, verzekeringspolissen afgesloten?     

JA/NEE 

 De betreffende verzekeringspolis als bijlage toevoegen indien deze nog niet in het 

bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  

 

10) Bestuursleden van uw sportvereniging: 

 

functie 
naam en voornaam 

bestuurslid 
adres 

voorzitter   

penningmeester   
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secretaris   

…   

   

   

   

 

11) Aantal leden aangesloten bij uw sportvereniging: 

Totaal aantal leden: ………., waarvan ……….. sportende leden. 

Datum van deze telling …………………… 

 

sportende leden mannen vrouwen totaal 

< 8 jaar     

8 – 11 jaar    

12 – 15 jaar    

16 – 18 jaar    

19 – 25 jaar    

26 – 45 jaar    

> 45 jaar*    

Totaal    

Totaal aantal leden die in de gemeente wonen  

Totaal aantal leden die niet in de gemeente wonen  

 

 

12) Activiteitenkalender betreffende het jaar van de aanvraag (jaar X) 

 

 Geplande activiteitenkalender van het aanvraagjaar als bijlage toevoegen met de data 

en de plaatsen* van de activiteiten. 

 

13) Activiteitenverslag betreffende het voorgaande jaar (jaar X–1): 

 

 Activiteitenverslag van het voorgaande jaar als bijlage toevoegen met de data en de 

plaatsen van de activiteiten en het aantal deelnemers. Dit geldt niet voor pas opgerichte 

verenigingen. 
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15) Panathlon Verklaring 

 

De sportvereniging levert een door de voorzitter en secretaris ondertekende de Panathlon Verklaring 

binnen samen met het bewijs dat de Panathlon Verklaring gecommuniceerd werd aan haar leden. 

 

 

Datum:  

 

 

 

 

de secretaris de voorzitter 

(naam + handtekening) (naam + handtekening) 

 


