
ERKENNINGSREGLEMENT 

SPORTVERENIGINGEN 
 

 

Om erkend te worden en te blijven moeten de sportverenigingen aan een aantal algemene en 

specifieke voorwaarden opgelegd door het stadsbestuur voldoen. 

De stedelijke sportraad geeft advies op basis van de vastgelegde criteria of een 

sportvereniging erkend kan worden en hoe deze erkend kan worden (als competitieclub, als 

recreatieclub of als organisatiecomité). 

 

ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN 
 

1. De vereniging dient opgericht te zijn door privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of 

winstoogmerk 

2. Het doel van de vereniging is het aanzetten van de bevolking tot sportbeoefening. 

3. De meerderheid (+ 50%) van het bestuur moet gedomicilieerd zijn in de stad. 

4. De zetel (of lokaal) van de vereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van 

de stad. 

5. De vereniging dient te beschikken over goedgekeurde statuten (algemene 

vergadering) of een duidelijke omschrijving van het doel dat door alle leden 

ondersteund wordt.  

6. De vereniging dient ten allen tijde te voldoen aan alle financiële verplichtingen 

tegenover het stadsbestuur. 

7. De vereniging moet een open vereniging zijn dwz toegankelijk voor iedereen; 

hieronder wordt verstaan dat iedereen er lid kan van worden op voorwaarde dat hij/zij 

de eigen waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging 

eerbiedigt. 

8. De leden en de bestuursleden moeten behoorlijk verzekerd zijn.  De leden moeten  

een verzekering lichamelijke ongevallen hebben. De bestuursleden moeten zowel 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen hebben. Dit 

volgens de minimum bepalingen opgenomen in het decreet van de erkenning voor 

landelijk georganiseerde sportverenigingen (wettelijke bepalingen); de werkende 

leden moeten bijgevolg in het bezit zijn van een officiële vergunning of licentie. Ook 

de verenigingen die niet aangesloten zijn bij een federatie dienen het bewijs te leveren 

voor hun leden een geldige verzekering te hebben. 

9. vriendenkringen van scholen/bedrijven of sociale diensten van openbare instellingen 

kunnen slechts als één sport- en één omnisportvereniging erkend worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFIEKE ERKENNINGSVOORWAARDEN 
 

Erkenning als Waregemse competitiesportvereniging: 

 De vereniging bestaat uit minstens 8 actieve leden 

 De vereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar 

een regelmatige sportwerking (minimaal 1 x/ week).   

 De club of vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse 

en/ of Belgische federatie als competitieclub. 

 

Erkenning als Waregemse recreatiesportvereniging: 

 De vereniging bestaat uit minstens 8 actieve leden 

 De vereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar een 

regelmatige sportwerking (minimaal 1 x/ week).   

 

Erkenning als organisatiecomité: 

 De vereniging bestaat uit minstens 4 actieve bestuursleden 

 De vereniging organiseert minimaal 1x/ jaar een sportmanifestatie 

 De deelnemers aan de organisatie worden allen verzekerd tegen lichamelijke 

ongevallen 

 

Elke sportvereniging kan slechts erkend worden als Waregemse competitie en/of 

recreatiesportvereniging OF als organisatiecomité. Een sportvereniging kan nooit 

tegelijkertijd erkend worden als Waregemse competitiesportvereniging of Waregemse 

recreatiesportvereniging EN als organisatiecomité. Een sportvereniging kan wel gelijktijdig 

gedeeltelijk erkend worden als competitiesportvereniging en gedeeltelijk als 

recreatiesportvereniging.   

 

De aanvraag om erkenning moet vergezeld zijn van : 

1. samenstelling van het bestuur met vermelding van volledige naam en adres 

2. opgave van het aantal actieve sportbeoefenaars 

3. statuten of huishoudelijk reglement of , bij ontstentenis daarvan, een omschrijving van 

het doel dat door alle leden ondersteund wordt 

4. verslag van de activiteiten van het vorig jaar, gestaafd door bewijsmateriaal 

5. fotokopie van de polissen van verzekering van de leden tegen ongevallen en van de 

vereniging tegen burgerlijke aansprakelijkheid 

6. opgave van adres of zetel van de vereniging 

7. bewijs van aansluiting bij een federatie als competitieclub voor Waregemse 

competitiesportverenigingen 

 


