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REGLEMENT VOOR ERKENNING  

VAN GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN 
 
 

 

 

- Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad in zitting van juni ‘16; 

- Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad in zitting van september ‘16; 

 

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1 

1. Dit reglement bevat de regelgeving voor de erkenning van gemeentelijke 

sportverenigingen, groepering van mensen die zich op het grondgebied van Sint-

Pieters-Leeuw structureel en duurzaam organiseert met als primaire doelstelling de 

sportbeoefening. 

 ‘Sport’ wordt gedefinieerd als “activiteit die individueel of in ploegverband wordt 

beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke 

inspanning centraal staat” 

 

2. Verenigingen die deel uitmaken van andere gemeentelijke adviesraden kunnen 

niet in aanmerking komen voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wint het advies in van de sportraad 

alvorens een beslissing te nemen in verband met de erkenning van de plaatselijke 

sportvereniging. 

 

HOOFDSTUK II. - DE ERKENNING 
 

Artikel 3 

Voorwaarden tot erkenning: 

1. de vereniging moet opgericht zijn door een privé-initiatief dat geen 

    beroepsdoeleinden of winstoogmerk nastreeft; 

2. de voorzitter, secretaris en penningmeester van de sportvereniging dienen drie 

 verschillende personen te zijn en twee van de drie dienen woonachtig zijn te  

 Sint-Pieters-Leeuw; 

    Het secretariaat/communicatieadres dient gevestigd te zijn te Sint-Pieters-Leeuw; 

3. tenminste 60 % van de leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente. 

    De voor te leggen ledenlijst dient volgende gegevens te bevatten: 

    naam, adres en geboortedatum van de aangesloten leden; 

4. het bewijs leveren dat de sportvereniging het voorbije werkjaar sportactiviteiten 

 heeft uitgeoefend; 

5. haar zetel hebben op het grondgebied van de gemeente; 

6. uitsluitend het Nederlands hanteren bij de uitoefening van haar activiteiten en de  

    promotie ervoor;  

7. het bewijs leveren dat alle leden verzekerd zijn voor Burgerlijke aansprakelijkheid 

 en Lichamelijke Ongevallen. 
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Artikel 4 

De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten : 

a) de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, voornaam,  

     adres en modelhandtekening van de gevolmachtigde bestuursleden; 

b) de opgave van het aantal leden, zoals beschreven in artikel 3.3, via een 

officiële ledenlijst van de federatie. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij 

een federatie dienen een ledenlijst verklaart op eer te bezorgen; 

c) een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek 

hieraan een omschrijving van het nagestreefde doel; 

d) een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten 

gerealiseerd tijdens het vorige dienstjaar/werkjaar; 

e) een duplicaat van de afgesloten verzekeringspolis LO en BA+ bewijs van  

     betaling. 

 

Artikel 5 

De aanvraag tot erkenning dient gericht te worden aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen wint het advies in van de sportraad op 

de eerstvolgende vergadering.  

Het college van burgemeester en schepenen zal na ontvangst van het advies van 

de sportraad, zijn beslissing kenbaar maken binnen een termijn van 30 dagen.  
 

Artikel 7 

1. Om erkend te blijven dient gedurende 5 jaar voldaan te worden aan alle 

voorwaarden vermeld in artikel 3.  

2. Na 5 jaar erkend te zijn, dient de sportvereniging te voldoen aan de voorwaarden 

vermeld in artikel 3, uitgezonderd punt 2 en 3. De voorzitter, secretaris en 

penningmeester dienen niet meer woonachtig te zijn te Sint-Pieters-Leeuw, op 

voorwaarde dat minimaal 40% van het volledige bestuur woonachtig is in de 

gemeente. Het secretariaat/communicatieadres dient wel nog gevestigd te zijn te 

Sint-Pieters-Leeuw. Voor punt 3 volstaat het dat 40% van de leden woonachtig zijn te 

Sint-pieters-Leeuw. 

 

Indien men niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt de sportvereniging geen 

subsidies . 

Indien bij een volgende indiening van het subsidiedossier opnieuw niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden, verliest men de erkenning. 

 

Artikel 8 

De sportdienst mag alle wettelijke middelen aanwenden om de echtheid van de 

erkenningvoorwaarden te controleren. 

 

Bij vaststelling van een inbreuk op de echtheid van het ingediende dossier, zal, op 

advies van de sportraad, het college van burgemeester en schepenen de 

erkenning niet aanvaarden. 

 

Artikel 9 

Dit reglement treedt in werking op 01 oktober 2016 

 
 


