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Erkenningsvoorwaarden als Harelbeekse sportclub 
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1.  Erkenningvoorwaarden als Harelbeekse sportclub   

 

Artikel 1 

Komen in aanmerking voor erkenning : 

1. verenigingen zonder winstoogmerk 

2. feitelijke verenigingen 

 

Artikel 2 

Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportverenigingen: 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 sportverenigingen op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, 

reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 

 

Artikel 4 

De vereniging dient te beschikken over goedgekeurde statuten (algemene vergadering) of een 

duidelijke omschrijving van het doel dat door alle leden ondersteund wordt. 

 

Artikel 5 

De sportverenging 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 met de sportvereniging minstens 8 aangesloten 

leden hebben. 

 

Artikel 7 

De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd OF en een meerderheid van de 

bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente wonen. 

 

Artikel 8 

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 9 

De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. mininum 1 

sportactiviteit per week gedurende minstens 8 maanden per jaar. 

 

Artikel 10 

De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis 

afsluiten, of de leden moeten er van op de hoogte zijn dat ze zelf dienen te zorgen voor een 

verzekering en zich daar dus ook mee akkoord verklaren. 

 

Artikel 11 

Een bepaling omtrent sport. 

In het Sport voor Allen-decreet staat een definitie van “sport”. Deze definitieve is van 

toepassing m.b.t. de erkenning als sportclub. 

 

Artikel 12 

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

aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen ingediend bij de sportdienst. 

Het reglement is beschikbaar op de sportdienst. 

 

2.  Erkenningvoorwaarden als Harelbeekse jeugdsportclub   

 

Artikel 1 

Men moet voldoen aan de erkenningvoorwaarden als Harelbeekse sportclub. 

 

Artikel 2 

De club organiseert een aparte jeugdopleiding met aparte vormingsmomenten en een aparte 

trainer. 

 

Artikel 3 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de jeugdsportclub, haar bestuurders en haar 

lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 

 

3.  Erkenningvoorwaarden als Harelbeekse  

    organisatiecomité/wielerorganisator 

 

Artikel 1 

De vereniging bestaat uit minstens 4 actieve bestuursleden. 

 

Artikel 2 

De vereniging organiseert minimaal 1 x per jaar een sportmanifestatie in Harelbeke. 

 

Artikel 3 

De deelnemers aan de organisatie worden allen verzekerd tegen gebeurtelijke ongevallen. 

 
4. Erkenningvoorwaarden als organisatie of persoon met een winstoogmerk 

 

Artikel 1 

Zowel een persoon als vereniging of een bedrijf kunnen een winstoogmerk nastreven. 

 

Artikel 2 

De doelstelling m.b.t. de sportbedrijvigheid is “winst maken door de organisatie van een 

sportbedrijvigheid”. 

 

 



Elke aanvraag tot erkenning moet vergezeld zijn van een opsomming of documenten 

m.b.t.  

1. Welke sporttak biedt uw sportvereniging aan? 

2. Samenstelling van het bestuur met vermelding van volledige naam en adres,  

    taakverdeling. 

3. Opgave van adres of zetel van de vereniging. 

4. Statuten of huishoudelijk reglement of, bij ontstentenis daarvan, een  

    omschrijving van het doel dat door alle leden ondersteund wordt. 

5. Opgave van het aantal actieve sportbeoefenaars. 

6. Verslag van de activiteiten van het vorig jaar, gestaafd door bewijsmateriaal. 

7. Fotokopie van de polissen van verzekering van de leden tegen ongevallen en  

    van de vereniging tegen burgerlijke aansprakelijkheid. 


