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GEMEENTERAAD: 23-08-2019 
BEKENDMAKING: 01-09-2019 
 

Reglement tot erkenning van een 
sportvereniging 
 

 
Artikel 1. Voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om erkend te worden moet de plaatselijke vereniging aan de 
volgende voorwaarden voldoen:  
 
1° §1. Een vereniging wordt erkend indien zij is aangesloten bij 
een erkende Vlaamse sportfederatie of een erkende Vlaamse 
organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding of een erkend 
lokaal sportverbond(*) én minstens de helft van haar 
sportwerking in Sint-Niklaas heeft.  
§2. Een vereniging die niet aan de onder §1 vermelde 
voorwaarden voldoet, kan worden erkend indien zij voldoet aan 
de voorwaarden gesteld in artikels 1.2 tot en met 1.10. 
 
2° Komt in aanmerking voor erkenning als Sint-Niklase 
sportvereniging: een niet-commerciële vereniging of afdeling 
van een niet-commerciële vereniging, die het statuut heeft van 
hetzij vereniging zonder winstoogmerk, hetzij feitelijke 
vereniging. 
 
3° Wordt beschouwd als een sportvereniging: de vereniging 
wiens activiteiten als sportactiviteiten door de stedelijke 
sportraad worden erkend. De vereniging moet daartoe een 
actieve sportwerking kunnen aantonen. 
 
4° De sportvereniging moet een open vereniging zijn. 
Hieronder wordt verstaan dat het lidmaatschap voor iedereen 
openstaat op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, 
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 
 
5° Het erkenningsdossier moet een kopie bevatten van de 
statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.  
 
6° De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben 
bestaande uit minstens drie personen. De sportvereniging moet 
minstens tien aangesloten leden hebben. 
 
7° De sportvereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar 
werking en organisatie. Alle documenten en stukken van de 
sportvereniging moeten in het Nederlands zijn opgesteld en 
beschikbaar zijn op de zetel van de vereniging. 
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8° Minstens de helft van de sportactiviteiten van de vereniging 
moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Sint-
Niklaas. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, 
onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op 
het grondgebied van de stad, dan zal de sportraad oordelen of 
van deze voorwaarde al dan niet kan worden afgeweken. 
 
9° De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door 
een verzekering gedekt zijn. De sportvereniging moet eveneens 
een verzekeringspolis afsluiten ter bescherming van haar 
aangesloten leden.  
 
10° Bij fusie van een erkende sportvereniging met een niet 
erkende sportvereniging, moet de fusieclub een nieuwe 
aanvraag tot erkenning indienen. 
 
11° De erkenning wordt beëindigd indien de vereniging haar 
activiteit stopzet of indien zij niet langer voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden. 
 
(*) Erkend lokaal sportverbond: een koepelorganisatie van 
erkende sportverenigingen. 
 

 
Artikel 3. Procedure 
 
 

- Aanvraag 
 
 
 

- Beslissing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een vereniging kan de erkenning verkrijgen door te voldoen 
aan de hierna beschreven procedure: 
 
De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de 
daartoe bestemde formulieren ingediend bij de stedelijke 
sportdienst.  

 
Indien de vereniging voldoet aan artikel 1§1 verleent het 
college van burgemeester en schepenen de erkenning.  
Indien de vereniging niet voldoet aan artikel 1§1, beoordeelt de 
sportdienst de aanvraag en toetst deze aan de voorwaarden 
gesteld in de artikelen 1.2 tot en met 1.10.  
De sportdienst legt zijn beoordeling voor aan de sportraad, die 
uiterlijk drie maanden later zijn advies formuleert ter attentie 
van het college van burgemeester en schepenen.  
In het geval van een positief advies, verleent het college de 
erkenning. In het geval van een negatief advies, verleent het 
college geen erkenning.  

 
In voorkomend geval kan de vereniging tegen de niet-
erkenning bezwaar indienen bij het college dat de betrokken 
vereniging kan horen in haar bezwaren. Op basis van de 
bezwaren oordeelt het college deze al dan niet in te willigen 
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- Bewijsstukken  
 

en besluit het de niet-erkenning te handhaven of in te trekken 
en erkenning te verlenen. 
 
Het erkenningsdossier moet een kopie bevatten van de statuten 
of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging. 
 

 
Artikel 4. Communicatie 

 
Het erkenningsreglement is gepubliceerd op de website van de 
stad Sint-Niklaas.  
 

 
Artikel 5. Algemene bepalingen 

 
Het reglement treedt in werking op 1 september 2019. 
 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  
 

  
 


