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ERKENNINGSREGELEMENT SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES SPORTIEVE 
VRIJETIJDSBESTEDING 

INHOUD 

artikel 1 algemeen 

artikel 2 erkenningsvoorwaarden 

artikel 3 erkenningsaanvraag en -procedure 

artikel 4 organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) 

artikel 5 slotbepaling 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

1.1.- automatische erkenning als sportvereniging 

Sportverenigingen die: 

▪  sporten aanbieden van de erkende Vlaamse sportfederaties 

of 

▪  sporten aanbieden die voorkomen op de sporttakkenlijst (Bloso) 

of 

▪  sporten aanbieden van organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, meer bepaald: 

vrijetijdscluster luchtactiviteiten (Vlaamse Cluster van luchtsporten vzw) 

vrijetijdscluster dierenhobby’s (Vlaamse Confederatie hengel, honden, en andere dierenhobby’s vzw) 

vrijetijdscluster internationale volkspelen (Vlaamse organisatie voor internationale volkssporten vzw) 

vrijetijdscluster traditionele volkspelen (Vlaamse traditionele volksporten vzw)  

of 

▪  sporten aanbieden met een duidelijke fysieke activiteit. 

1.2.- voorwaardelijke erkenning als sportvereniging  

Sportverenigingen die niet automatisch worden erkend zoals bepaald onder artikel 1.1 van dit 
reglement kunnen door de gemeente Schoten als sportvereniging worden erkend wanneer ze voldoen 
aan de erkenningsvoorwaarden vermeld onder artikel 2 van dit reglement. 

ARTIKEL 2: ERKENNINGSVOORWAARDEN 

2.1.- sport: definitie van het begrip sport 

De sportvereniging beoefent sport in overeenstemming met de definitie van het begrip sport: 

a)  een fysieke en/of geestelijke activiteit die door personen, individueel of in groepsverband wordt 
beoefend, met een competitief of recreatief karakter, op regelmatige basis, op voldoende intense 
wijze, volgens een vooraf bepaalde gedragscode, in een gezonde, verantwoorde omgeving en 

b)  voorkomt op een door het college goedgekeurde sporttakkenlijst na advies van de sportraad. 

2.2.- bestuurlijke vorm 

▪  de sportvereniging heeft een rechtspersoonlijkheid (bv. vzw) 

▪  de sportvereniging is een feitelijke vereniging en beschikt over officiële documenten 
(huishoudelijk reglement, statuten, …). 
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2.3.- toegankelijkheid, diversiteit 

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. 

2.4.- samenstelling bestuur 

De sportvereniging heeft een autonoom bestuur dat bestaat uit minstens 3 personen met functies van:  

voorzitter, penningmeester, secretaris. 

2.5.- werking 

De sportvereniging  

▪  heeft minstens 10 aangesloten leden 

▪  heeft de zetel in de gemeente Schoten 

▪  hanteert het Nederlands taalgebruik bij haar werking en organisatie 

▪  heeft Nederlandstalige gegevens en documenten op de zetel voorhanden 

▪  ontplooit minstens de helft van de sportieve activiteiten op het grondgebeid van de gemeente 
Schoten, behalve indien de sportvereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet 
aangepaste accommodatie is 

▪  heeft een sportwerking -conform artikel 2.1- als hoofdactiviteit 

▪  heeft een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders en lesgevers 
alsook een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen, al dan niet via een erkende sportfederatie, 
onderschreven. 

ARTIKEL 3: ERKENNINGSAANVRAAG EN -PROCEDURE 

3.1.- erkenningsaanvraag 

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij het gemeentebestuur met name de 
vrijetijdsdienst/sport. 

3.2.- erkenningstermijn 

De erkenning als een Schotense vereniging geldt voor een periode van maximaal 6 jaar en is 
gekoppeld aan de periode van een legislatuur. Tijdens deze periode moet de vereniging blijvend 
voldoen aan de voorwaarden van het erkenningsreglement. Een erkende vereniging dient elke 
wijziging op vlak van de erkenningscriteria meteen zélf te melden aan de vrijetijdsdienst / sport die, op 
basis van de wijzigingen, het gemeentebestuur kan adviseren om de erkenning in te trekken.  

ARTIKEL 4: ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING (OSV) 

Verenigingen die volgens dit reglement worden erkend als een sportvereniging maar een sporttak 
beoefenen die niet als sport wordt erkend door de Vlaamse Overheid krijgen het statuut van een OSV 
en vallen voor betoelaging onder het subsidiereglement voor OSV. 

ARTIKEL 5: SLOTBEPALING 

Uitzonderingen op de bepalingen van dit reglement zijn pas mogelijk na voorafgaandelijk advies van 
de gemeentelijke sportraad. 

___________________EINDE ERKENNING ______________________ 
 


