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Erkenningsreglement 
 

Sportverenigingen 

Artikel 1. 

Het college van burgemeester en schepenen erkent een 

sportvereniging indien ze voldoet aan de voorwaarden 

zoals bepaald in artikel 2 tot 9 van dit reglement. 

 

Artikel 2. 

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 sportvereniging eerbiedigt. 

 

Artikel 3. 

De sportvereniging moet beschikken over een degelijk 

statuut of een huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 4. 

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben 

met minstens drie personen met respectievelijk volgen-

de taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris. 

Deze structuur moet opgenomen zijn in de statuten of in 

het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 5. 

De werking van de sportvereniging moet beantwoorden 

aan de bepalingen van artikel 2, 12° van het decreet van 

9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- 

en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschaps-

commissie voor het voeren van een Sport voor Allen-

beleid. 

 

Artikel 6. 

Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet 

plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. 

Indien de sportvereniging kan aantonen dat er geen, 

onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwe-

zig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze 

voorwaarde niet van toepassing. 

 

Artikel 7. 

De sportvereniging moet een actieve sportwerking 

kunnen aantonen op regelmatige basis. 

 

Artikel 8. 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportver-

eniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door 

een verzekering gedekt zijn. 

 

Artikel 9. 

De sportvereniging moet ter bescherming van haar 

aangesloten leden een verzekeringspolis voor lichame-

lijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afslui-

ten. 

 

Artikel 10. 

Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse regering 

erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, 

worden automatisch erkend indien ze voldoen aan de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 tot 9 van dit 

reglement. 

Andere verenigingen kunnen na advies van de gemeen-

telijke sportraad, ook als sportvereniging worden 

erkend. 

 

Artikel 11. 

Alle sportverenigingen die op 1 januari 2008 reeds 

voldoen aan de voorwaarden, zoals bepaald in dit 

reglement, worden erkend, zonder dat hier een aan-

vraagformulier voor ingediend moet worden. 

 

Artikel 12. 

Sportvereniging die de erkenning wensen te verkrijgen 

na 1 januari 2008, kunnen de erkenning verkrijgen door 

te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereni-

ging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij 

de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulie-

ren zijn beschikbaar op de sportdienst en de gemeente-

lijke website. 

De bekendmaking van de erkenning vindt plaats binnen 

de 60 werkdagen na de aanvraag. 

 

Artikel 13. 

Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeen-

telijke sportvereniging: 

1° sportverenigingen die reeds erkend worden als 

gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke cul-

turele vereniging via andere gemeentelijke erken-

nings- en/of subsidiereglementen; 

2° sportverenigingen die reeds erkend zijn in een 
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andere gemeente. 

 

Artikel 12. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website en door een aanplakbrief die het 

onderwerp van het reglement vermeldt. 

Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendma-

king. 
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