
 
 
 

ERKENNINGSREGLEMENT 
 

VOOR GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL  1    ALGEMEEN                                    
 
 
Met het oog op de eventuele subsidiëring door het gemeentebestuur in het kader van het 
“Decreet houdende de subsidiëring van de gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid”  dienen de 
gemeentelijke sportclubs door het gemeentebestuur erkend te worden. Daartoe richten zij 
een aanvraag naar het college van burgemeester & schepenen. 
 
 
ARTIKEL   2   INDELING VAN DE CLUBS IN CATEGORIEËN   
 
 
De sportverenigingen die in aanmerking komen voor erkenning en subsidiëring door het 
gemeentebestuur worden onderverdeeld in de volgende 4 categorieën : 
 
1. Competitiesportclubs 
2. Recreatiesportclubs 
3. Parasport- of recreatieclubs 
4. Organisatoren van sportwedstrijden 
 
 
ARTIKEL 3   ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN 
 
 
3.1  De zetel van de vereniging moet in de gemeente Pittem gevestigd zijn       
 
3.2  De vereniging moet opgericht zijn door het privé-initiatief, zonder beroepsdoel-  

     einden, winst- of handelsoogmerk. 
 
3.3  De vereniging dient jaarlijks een beperkt activiteitenverslag in te dienen conform het  
        typedocument. 
 
3.4   De vereniging dient een minimum aantal leden te tellen, afhankelijk van de cate-  
        gorie waartoe men behoort, en moet geleid worden door een volwaardig bestuur  
        (minimum voorzitter en secretaris, niet cumuleerbaar door één en dezelfde 
        persoon). 
 



 
 
ARTIKEL 4   EXTRA – ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING 
                                          OP COMPETITIESPORTCLUBS 
 
 
4.1 De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat de beoefe-

ning van de betreffende sporttak voor alle gemeentelijke inwoners moet mogelijk 
gemaakt worden (op voorwaarde dat men de eigenheid van de sportclub respecteert). 

 
4.2  De vereniging moet uit minimum 20 actieve leden bestaan (te bewijzen aan de hand  
        van de ledenlijst bestemd voor de nationale bond of Vlaamse federatie en/of de ver- 
        zekeringspolis)), en moet geleid worden door een bestuur van minstens 5 personen,  
        niet deel uitmakend van het actieve ledenbestand. 
 
4.2 Onder competitiesportclub verstaan we de sportclub die sport aanbiedt die op verschil- 
        lende prestatie- en leeftijdsniveau’s van sportbonden of -federaties wordt georgani- 
        seerd (naast de hoofdploeg moet er jeugdwerking aanwezig zijn). 
 
 
 
ARTIKEL 5  EXTRA - ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING   

OP RECREATIESPORTCLUBS 
 
 
5.1  De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat de beoefe- 
       ning van de betreffende sporttak voor alle gemeentelijke inwoners moet mogelijk ge-  
       maakt worden (op voorwaarde dat men de eigenheid van de sportvereniging respec-  
       teert). 
 
5.2 De vereniging moet uit minimum 10 actieve leden bestaan (te bewijzen aan de hand  
       van de ledenlijst of de lijst met te verzekeren personen voor de verzekeringsmaat-  
       schappij), en moet geleid worden door een  volwaardig bestuur (zie 3.4). 
 
5.3 Onder recreatiesportclub verstaan we de sportclub die om het even welke vorm van 
       sport aanbiedt; die, met inachtneming van de officiële spelregels eigen aan de sport- 
       tak, binnen de sportvereniging in de eerste plaats wordt bedreven om de ontspanning 
       en het sociaal contact. 
 
 
 
ARTIKEL 6   EXTRA -  ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING 

OP PARASPORT- OF RECREATIECLUBS 
 
 
6.1  De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat de georga- 
       niseerde activiteiten toegankelijk moeten zijn voor het ruime publiek. 
 
6.2 De vereniging moet uit minimum 8 actieve leden bestaan (te bewijzen aan de hand van 
       ledenlijst of de lijst met te verzekeren personen voor de verzekeringsmaatschappij), en 
       moet geleid worden door een  volwaardig bestuur (zie 3.4). 
 



6.3 Onder parasport- of recreatieclub verstaan we de club die activiteiten organiseert en  
       aanbiedt die leiden tot de ontspanning van diegene die eraan deelneemt. Deze activi- 
       teiten worden gekenmerkt door het feit dat zij kaderen binnen de vrijetijdsbesteding en  
       het meestal gaat - de lijst is echter niet limitatief - om behendigheids-, denk- en dieren-  
       sporten (met uitzondering van de paardensport). 
 
 
ARTIKEL 7 EXTRA – ERKENNINSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING 

OP DE ORGANISATOREN VAN SPORTWEDSTRIJDEN 
 
 
7.1  De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat de georga- 
       niseerde activiteiten toegankelijk moeten zijn voor het ruime publiek. 
 
7.2  De vereniging moet uit minimum 5 leden bestaan (te bewijzen aan de hand van de 
       ledenlijst) en moet geleid worden door een  volwaardig bestuur (zie 3.4). 
 
7.3  Onder organisatoren van sportwedstrijden verstaan we de inrichters van sport- 
        wedstrijden in uiteenlopende disciplines, doch die in de eerste plaats prestatie- 
        gericht moeten zijn. Deze wedstrijden kunnen georganiseerd worden op de ver- 
        schillende prestatie- en leeftijdsniveau’s van de sportbonden of –federaties. 
        Wij vermelden o.m. – ook deze lijst is niet limitatief – organisatoren van wieler- 
        wedstrijden, cyclo-crossen, loopwedstrijden, paarden- en motocrosswedstrijden. 
 
 


