
----------------------------------------------------------------------------- 

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERGENNING VAN SPORTVERENIGINGEN 

----------------------------------------------------------------------------- 

(GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE OP 19 NOVEMBER 2008 EN 

AANGEPAST IN ZITTING VAN 05 SEPTEMBER 2013) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

jeugdvereniging of gemeentelijke culturele 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 doelstelling 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 aangesloten en/of medewerkende leden hebben. 

Artikel 7: - De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn. 

Een meerderheid van de bestuursleden en sportende leden samen moet in de 

gemeente wonen, uitgezonderd een sportvereniging die door een dermate succes 

en excellentie leden werft in een grotere regio. 

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: - 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: d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 20 

weken per jaar en/of het organiseren, in samenwerking met een erkende 

sportclub van de gemeente, van minstens 2 grootschalige sportactiviteiten per 

jaar op het grondgebied van de gemeente die in teken staan van de levenslange 

sportparticipatie, de jeugdsport of de topsport. 

Artikel 11: - De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, 

haar bestuurders, haar lesgevers en haar vrijwilligers, moet door een 

verzekering gedekt zijn. 

Artikel 12: - De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten 

leden een verzekeringspolis afsluiten. 

Voor de sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie zijn de leden via deze weg verzekerd, op voorwaarde dat de 

sportvereniging de gegevens van deze leden doorgeeft aan de sportfederatie. 

Artikel 13: - Een bepaling omtrent sport.  

Het Sport voor Allen-decreet, definieert ‘sport’ als “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 

beschreven procedure gesteld in de gemeentelijke erkenningaanvraag voor 

sportverenigingen: 



- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren (in bijlage bij dit besluit) ingediend bij het 

gemeentebestuur (college van burgemeester en schepenen). 

- Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning als 

sportvereniging. 

- Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de 

sportdienst. 

Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst. 


