
Erkenningsreglement 

Het reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen, wordt als volgt vastgesteld: 

Definities: 

Sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd 

met als primaire doelstelling de beoefening van sport. 

Sport: activiteiten die individueel of in groepsverband worden beoefend met een competitief of 

recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

Erkenningsvoorwaarden: 

Artikel 1:  

Komen in aanmerking voor erkenning: 

1. verenigingen zonder winstoogmerk 

2. feitelijke verenigingen 

Hierbij heeft elke vereniging minimum 3 bestuursleden. Deze samenstelling van bestuursleden kan 

niet overeenkomen met een ander bestuur van een andere sportvereniging. 

Daarnaast heeft elke vereniging zijn eigen rekeningnummer. 

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 vereniging eerbiedigt. 

Artikel 3: 

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

bezit zijn van de sportdienst.  Er dienen minimum 3 bestuursvergaderingen en 1 algemene 

vergadering met de leden door te gaan. Hiervan moeten de kopieën van de agenda’s bijgevoegd 

worden aan het dossier. 

Artikel 4: 

De sportvereniging dient minimum uit 12 actieve leden te bestaan, uitgezonderd sportverenigingen 

uitsluitend voor personen met een handicap.  Deze laatste moeten een minimum van drie 

mindervalide leden hebben. 

 

 

 



Artikel 5: 

De zetel van de vereniging moet in de gemeente Hulshout gevestigd zijn en minstens de helft van de 

sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Hulshout. 

Artikel 6: 

De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie.  

Artikel 7: 

Een wekelijkse regelmaat in de sportbeoefening, behoudens activiteitsonderbrekingen eigen aan de 

discipline, wordt vereist.   

Erkenningsprocedure: 

Artikel 8: 

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

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

bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 

daar te bekomen. De erkenningsaanvraag moet telkens ingediend worden vóór 01 april. 

(uitgezonderd in 2014 moet de erkenningsaanvraag ingediend worden vóór 01 mei 2014). 

- De sportfunctionaris legt de aanvraag, samen met het advies van de sportraad, voor aan het 

college van burgemeester en schepenen dat de sportvereniging al dan niet erkent. De bekendmaking 

van de erkenning vindt plaats vóór 01 juli (uitgezonderd in 2014: de bekendmaking van de erkenning 

vindt plaats vóór 30 september 2014).  

Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse Sportfederatie zijn 

aangesloten, worden automatisch erkend door het gemeentebestuur, indien zij voldoen aan de 

voorwaarden maar dienen wel een aanvraag in te dienen.” 


