
Regelement voor het erkennen van sportverenigingen Diepenbeek 
 
Artikel 1 
Een sportverenging moet opgericht zijn vanuit privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk. 
Ze is een vereniging die hoofdzakelijk sportactiviteiten beoefent of inricht, in clubverband of individueel, met een 
competitief of een recreatief karakter. 
 
Artikel 2 
Een sportvereniging aangesloten bij een door het BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie wordt erkend als ze voldoet 
aan de bepalingen in artikel 3 tot en met 6.  Indien de vereniging niet aangesloten is bij een door het BLOSO erkende 
Vlaamse sportfederatie, dient ze eveneens te voldoen aan de bepalingen in de overige artikelen.  
 
Artikel 3 
Verenigingen die reeds erkend worden via andere gemeentelijke erkenningsreglementen (jeugd, senioren, …) komen 
niet in aanmerking om erkend te worden als sportvereniging. 
 
Artikel 4 
De zetel van de vereniging moet gevestigd zijn in Diepenbeek en minstens 50% van de sportende leden moet in 
Diepenbeek wonen.  Het minimum aantal sportende leden is 8.  
Ter controle dient jaarlijks een officiële ledenlijst van de sportbond waarbij de vereniging aangesloten is aan de 
sportdienst bezorgd te worden. Indien de vereniging niet bij een sportbond aangesloten is volstaat een namenlijst van 
de instantie waarbij de sportende leden verzekerd zijn. 
 
Artikel 5 
Tenminste de helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van  Diepenbeek. Indien de vereniging 
kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijke 
grondgebied, is deze voorwaarde niet van toepassing. Ook afhankelijk van de aard van de beoefende sport kan deze 
voorwaarde geheel of gedeeltelijk vervallen. Een beslissing hierover wordt genomen na advies van de sportraad. 
 
Artikel 6 
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben van minstens 3 meerderjarige personen. De meerderheid 
hiervan moet woonachtig zijn te Diepenbeek of moet, op het moment dat men toetrad tot het bestuur, in Diepenbeek 
gewoond hebben. Inwoners van buiten Diepenbeek kunnen ook deel uitmaken van het bestuur indien ze er studeren of 
beroepsmatig actief zijn. 
 
Artikel 7 
De sportvereniging moet op datum van de erkenningsaanvraag een actieve werking van tenminste één jaar kunnen 
aantonen. 
 
Artikel 8 
De sportvereniging met een open karakter hebben. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden, op 
voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, de reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 
 
Artikel 9 
De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten 
van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel. 
 
Artikel 10 
De sportvereniging moet de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van haar leden, bestuur en medewerkers verzekeren, 
evenals risico’s bij sportongevallen voor de sportende leden. 
 
Artikel 11 
§ 1 Verenigingen die erkend wensen te worden kunnen hiervoor een aanvraagformulier bekomen bij de gemeentelijke 
sportdienst. Het ingevulde formulier en de bijlagen worden voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het 
bestuur van de sportraad.  
§ 2De sportraad beslist op basis van deze stukken of de vereniging al dan niet erkend kan worden. Ingeval van twijfel 
kan de sportraad de vereniging op hun volgende zitting uitnodigen om hun aanvraag tot erkenning mondeling te 
verdedigen. 



§ 3 De sportraad kan de erkenning van de sportclub enkel weigeren op grond van een gemotiveerde beslissing, die 
aangetekend naar de aanvrager verstuurd wordt. 
§4 Tegen de beslissing tot weigering van de erkenning, kan de sportclub binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst 
van de beslissing beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep moet schriftelijk 
ingediend  worden samen met een kopie van de gemotiveerde beslissing van de weigering. Het college van 
burgemeester en schepenen doet uitspraak binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het beroep. 
 
Artikel 12 
De gemeentelijke erkenning kan ambtshalve ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen 
indien bij controle door de gemeentelijke sportdienst wordt vastgesteld dat de betrokken sportvereniging aan één van 
de bovenstaande artikelen niet voldoet. 
 
Artikel 13 
Dit besluit vervangt vanaf 01-01-2014 het vorige erkenningsreglement voor sportverenigingen, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 09-11-2009. 
 


