
REGLEMENT VOOR DE ERKENNING VAN OUDENBURGSE 

SPORTVERENIGINGEN  

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 

2008. 

 

artikel 1. 

Dit besluit regelt de erkenning van de lokale sportverenigingen. 
 

artikel 2. 

Voor de toepassing van dit besluit gelden volgende begrippen. 
 
Onder sport verstaan we: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend 
met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.  
Diersporten (dit zijn sporttakken die samen met een dier of dieren beoefend worden) worden 
eveneens als sport beschouwd. 
 
Onder sportvereniging verstaan we: een groepering van mensen die zich structureel en 
duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport.  
 

artikel 3. 

§ 1: Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfede-
ratie zijn aangesloten worden automatisch erkend indien zij hun zetel in Oudenburg hebben, 
zij minstens één jaar werkzaam zijn in Oudenburg en minstens de helft van de activiteiten 
(met uitzondering van uitwedstrijden) plaats heeft op het gemeentelijk grondgebied, voor 
zover de noodzakelijke accommodatie op het gemeentelijk grondgebied aanwezig is.  
 
§ 2. Andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook als 
sportvereniging erkend worden. Hier gelden volgende bijzondere voorwaarden. 
 
1. De zetel van de sportvereniging moet in Oudenburg gevestigd zijn. 
2. De sportvereniging is een vzw naar Belgisch recht of een feitelijke vereniging. Het bestuur 
van de vereniging moet bestaan uit ten minste drie verschillende personen voor de functie 
voorzitter, secretaris en penningmeester (schatbewaarder), die samen het kernbestuur 
vormen. Uitgesloten zijn, binnen hetzelfde kernbestuur, echtgenoten en bloedverwanten in 
de rechte lijn tot in de eerste graad.  
3. De sportvereniging moet minstens één jaar werkzaam zijn in Oudenburg. 
4. De sportvereniging moet een privé initiatief zijn zonder winstoogmerk. 
5. De sportvereniging dient ten minste uit 5 leden te bestaan. 
6. De sportvereniging moet openstaan voor iedereen. 
7. Minstens de helft van de activiteiten van de sportvereniging (met uitzondering van 
uitwedstrijden) moet plaats hebben op het gemeentelijk grondgebied, voor zover de 
noodzakelijke accommodatie op het gemeentelijk grondgebied aanwezig is. 
8. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een 
sportongevallenverzekering afsluiten of de leden moeten verzekerd zijn via een erkende 
Vlaamse sportfederatie. 
 



§ 3: De sportafdeling, jeugdafdeling of iedere andere onderverdeling van een cultuur- , 
jeugd- of seniorenvereniging in de ruime zin kunnen niet afzonderlijk als sportvereniging 
erkend worden, tenzij zij een afzonderlijke vereniging vormen met een afzonderlijk bestuur. 
 

artikel 4. 

Een nieuwe vereniging kan een aanvraag tot erkenning richten aan het stadsbestuur. Na 
positief advies van de sportraad kan de vereniging als sportvereniging erkend worden. De 
beslissing tot erkenning wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen. 
De erkenning blijft verworven zolang aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan. 
 

artikel 5. 

Enkel erkende sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen. 
 

artikel 6. 

Een erkende vereniging kan maar lid worden van één stedelijke adviesraad. 
 

artikel 7. 

Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2009.   
 
De huidige erkenningsvoorwaarden, zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 
november 2002, worden opgeheven met ingang van dezelfde datum. 
 
De bestaande erkenningen blijven behouden voor zover aan de nieuwe voorwaarden is 
voldaan. 
 


