
Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen – gemeente Assenede 

 

ERKENNINGSVOORWAARDEN:  
 
Artikel 1:  
Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning via dit reglement als zij aangesloten is bij 
een federatie van de desbetreffende sport. Daarnaast moet de sport voorkomen op de 
erkende sporttakkenlijst of moet de federatie waarbij de vereniging aangesloten is een 
erkende Vlaamse sportfederatie zijn. 
Met vereniging wordt bedoeld: 

1. Verenigingen zonder winstoogmerk 
2. Feitelijke verenigingen 

 

Artikel 2: 
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging:  

1. Verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging, 
gemeentelijke culturele vereniging of verenigingen die reeds erkend zijn via andere 
gemeentelijke commissies of adviesraden 

2. Onderafdelingen van een vereniging die reeds erkend is als gemeentelijke sport-, 
jeugd-, cultuurvereniging of reeds erkend is via een andere gemeentelijke commissie 
of adviesraad. Een uitzondering wordt gemaakt voor een onderafdeling met een 
aparte vzw-structuur, waarvan ook de hoofdvereniging een vzw-structuur heeft. 

 
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. Na elke aanpassing van de statuten of het huishoudelijk 
reglement moet deze meest recente versie bezorgd worden aan 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 6 
aangesloten leden hebben. 
 
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, dan is deze voorwaarde niet 
van toepassing. 
 
Artikel 10:  
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen: 
− Voor competitieve sportverenigingen: minimum 1 sportactiviteit per week, gedurende 

minstens 20 weken per jaar. 
− Voor recreatieve sportverenigingen: minimum 20 sportactiviteiten per jaar. 
 
Artikel 11:  
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar 
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 
 
Artikel 12: 
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis 
afsluiten. 
 
Artikel 13: 
Onder sport wordt verstaan alle activiteiten die individueel of in ploegverband worden 
beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning 
centraal staat. 
 
Artikel 14:  
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

- Het aanvraagdossier is te verkrijgen op de sportdienst tussen 1 januari en 14 maart. 
- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst tegen ontvangstbevestiging vóór 15 maart. 
Dit kan op 2 manieren: ofwel het dossier via email doorsturen naar de 
sportfunctionaris, ofwel het dossier persoonlijk afgeven op de sportdienst in de 
sporthal.  

- Indien de sportdienst vragen heeft omtrent het dossier of indien uit de controle blijkt 
dat het dossier niet volledig is, kan de sportvereniging gevraagd worden de nog 
ontbrekende info in te dienen. Deze info moet uiterlijk 31 maart bezorgd worden aan 
de sportdienst. Na 31 maart worden de dossiers afgesloten. 

- De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 1 juni.  



- Bij niet-erkenning kan tussen 1 juni en 15 juni schriftelijk beroep aangetekend worden 
bij het college van burgemeester en schepenen. Na deze datum kan er geen beroep 
meer aangetekend worden en wordt het dossier als afgesloten beschouwd. 

- Alle reeds erkende verenigingen ontvangen vóór 1 maart een formulier waarop 
wijzigingen binnen de vereniging die een invloed kunnen hebben op de erkenning 
moeten worden gemeld. Het ingevulde formulier moet de sportdienst bereiken vóór 
31 maart. Indien blijkt dat de vereniging niet meer in aanmerking komt voor erkenning 
wordt deze ingetrokken. 
Indien zou blijken dat de vereniging doelbewust onjuiste gegevens verstrekt, kan de 
vereniging geschorst worden voor max. 5 jaar (huidige jaar inclusief). 
(formulier: zie bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste sportvereniging 
 
Uw vereniging werd vorig jaar erkend door de gemeente Assenede. Om te controleren of 
jullie in het huidige jaar in aanmerking komen om erkend te blijven, hebben we 
onderstaande vragenlijst opgesteld. Gelieve in deze vragenlijst wijzigingen binnen jullie 
vereniging kenbaar te maken door middel van het plaatsen van een kruisje. 
 
Dit document moet de sportdienst ingevuld bereiken vóór 31 maart.   
       
              JA   NEE 

1 
Is uw vereniging aangesloten bij een federatie van de beoefende sport 
en komt uw sport voor op de lijst met erkende sporttakken, of is uw 
vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie? 

  

2 Is uw vereniging nog steeds een FV of een VZW? 
   

3 Is uw vereniging nog steeds een open vereniging? 
   

4 Zijn de statuten / huishoudelijk reglement van vorig jaar nog steeds van 
toepassing?   

5 
Heeft uw vereniging nog steeds een autonoom bestuur met een 
voorzitter, secretaris en penningmeester? 
 

  

6 Heeft uw vereniging nog steeds minstens 6 aangesloten leden? 
   

7 Ligt de zetel van uw vereniging nog steeds in Assenede? 
   

8 
Hebben tenminste de helft van uw sportieve activiteiten plaats in 
Assenede? 
 

  

9 
Heeft uw vereniging nog steeds een actieve werking? 
(competitie tenminste 20 weken met 1 activiteit, recreatie minstens  
20 activiteiten per jaar) 
 

  

10 
Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar 
bestuurders en haar lesgevers nog steeds door een verzekering gedekt? 
 

  

11 
Heeft de sportvereniging ter bescherming van haar aangesloten leden 
een verzekeringspolis afgesloten? 
 

  

 
Gelieve bij wijzigingen binnen het bestuur steeds de sportdienst op de hoogte te brengen 
van de nieuwe gegevens! 
 
 
          Handtekening secretaris    Handtekening voorzitter 
              + gelezen en goedgekeurd        + gelezen en goedgekeurd 
 


