
 

 
 

 
De gemeenteraad, 
 
 
In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat het gewenst is dat er voorwaarden opgesteld worden voor het erkennen van de 
gemeentelijke sportverenigingen;  

Gelet op het belang dat de gemeente hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; 

Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid; 

Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de 
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het 
voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van 
de beleidssubsidie; 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid;  

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, welke de rechten van het kind in de 
sport centraal stellen; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad van 2 december 2008;  

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

 

 

 



ERKENNINGSREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN   -   WORTEGEM-PETEGEM  

 
Om als sportvereniging erkend te worden gelden onderstaande erkenningsvoorwaarden: 

Art.1. De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met 
respectievelijke taakverdeling: voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Art.2. De sportvereniging moet minstens 10 aangesloten leden hebben. 

Art.3. De maatschappelijke zetel van de sportvereniging moet in de gemeente gevestigd zijn. 

Art.4. Het betreft een vereniging die regelmatig activiteiten organiseert die individueel of in 
ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter. 

Art.5. Een deel van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de 
gemeente. Indien de sportvereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet 
aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze 
voorwaarde niet van toepassing. 

Art.6. De sportvereniging organiseert sportieve activiteiten die openstaan voor de inwoners van 
Wortegem-Petegem. 

Art.7. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar 
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 

Art.8. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een 
verzekeringspolis afsluiten. 

Art.9. De erkenning kan verkregen worden door jaarlijks een aanvraagformulier in te dienen bij 
de sportdienst van de gemeente vóór 15 oktober. De toestand op 30 september van het 
lopende kalenderjaar is bepalend. 

Art.10. Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: 
verenigingen die reeds erkend zijn als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke 
culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningreglementen. 

Art.11. Dit erkenningreglement is van toepassing vanaf 1 januari 2009. 

 


