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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 december 2017

Mens - Vrije tijd

18 2017_GR_00169 Opmaak van reglementen - Reglement inzake erkenning 
van sportverenigingen en sportorganisaties - 
goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Ronald Van 
Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw 
Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de 
heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de 
heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Afwezig:
de heer Rudy Nuyens

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 17 maart 2015 werd het reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties 
goedgekeurd door het schepencollege.

Een wijziging drong zich op: verenigingen die hun activiteiten slechts kunnen uitoefenen op locaties 
buiten Berlaar wegens het ontbreken van infrastructuur in Berlaar, komen ook in aanmerking tot 
erkenning.

Het reglement werd ook uitgebreid voor verenigingen die subsidies willen bekomen: zij moeten een 
bankrekening op naam van de club hebben én ze moeten een actieve werking hebben gedurende 
minimaal 6 maanden per jaar.

Argumentatie
In de vergadering van 7 september 2017 gaat het dagelijks bestuur van de sportraad akkoord met de 
wijzigingen van het erkenningsreglement.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het besluit
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde 'reglement inzake erkenning van sportverenigingen en 
sportorganisaties' goed. 

Bijlagen
1. reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 



 
 REGLEMENT INZAKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES  
 
Artikel 1  
Om erkend te worden, moet de plaatselijke sportvereniging of sportorganisatie aan volgende voorwaarden 
voldoen:  

• De zetel en hoofdactiviteit ligt in de gemeente Berlaar. Verenigingen (met zetel in Berlaar) die hun 
normale activiteiten slechts kunnen uitoefenen op locaties gelegen buiten Berlaar wegens het ontbreken 
van gebouwen of terreinen op het gemeentelijk grondgebied, komen eveneens in aanmerking.  

• Opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk  
• Een open vereniging of organisatie zijn, d.w.z. dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging of 

sportorganisatie op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de 
vereniging of organisatie eerbiedigt.  

• Minstens 10 leden tellen, waarvan minstens 3 bestuursleden  
• Kopie van de statuten of huishoudelijk reglement moet in bezit van de Berlaarse dienst Vrije Tijd zijn.  
• De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging- of organisatie moet door een verzekering 

gedekt zijn.  
• De sportvereniging of sportorganisatie dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en 

organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig 
te zijn op de zetel.  

 
Indien de vereniging in aanmerking wil komen tot het bekomen van subsidies, moet de vereniging bijkomend aan 
volgende voorwaarden voldoen:  

• Een bankrekening op naam van de vereniging hebben  
• Een actieve werking hebben: minstens 1 activiteit per week gedurende minimaal 6 maanden per jaar  

 
Artikel 2  
Komen niet in aanmerking: verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of 
gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.  
 
Artikel 3  
De aanvraag tot erkenning, waarvoor het aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 
gemeentelijke website, moet gericht zijn aan de dienst Vrije Tijd, Markt 1, 2590 Berlaar. Deze dienst onderzoekt 
het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor erkenning gesteld worden en 
legt het na advies van het dagelijks bestuur van de sportraad voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. Bij weigering tot erkenning kan de sportvereniging tot 60 dagen na ontvangst van de beslissing 
schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 4  
Wanneer de sportvereniging of sportorganisatie niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld 
in artikel 1, wordt de sportvereniging of sportorganisatie door het college van burgemeester geschrapt als 
erkende vereniging.  De vereniging kan na de schrapping tot 60 dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk 
beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.  
 

3/4



4/4

secretaris

Anja Neels
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Anja Neels

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 29 december 2017

burgemeester-voorzitter
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Walter Horemans


