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               REGLEMENT ERKENNING HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN 

 

 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op: 

- Herentalse sportverenigingen of afdelingen van een regionale sportvereniging met een 

Herentalse binding die erkend willen worden als Herentalse sportvereniging.  

 

Komen in aanmerking voor erkenning: 

- sportverenigingen zonder winstoogmerk 

- feitelijke verenigingen. 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- sportverenigingen of afdelingen van sportverenigingen die al erkend zijn vóór 1 januari 2016 

als Herentalse sportvereniging 

- sportverenigingen of afdelingen van sportverenigingen die al erkend zijn als Herentalse 

jeugdvereniging 

- sportverenigingen of afdelingen van sportverenigingen die al erkend zijn als Herentalse 

culturele vereniging 

- sportverenigingen of afdelingen van sportverenigingen die al erkend zijn via een ander 

Herentals erkenningreglement. 

 

Erkende Herentalse sportverenigingen krijgen verenigingsondersteuning vanuit de stad Herentals 

voor hun werking. 

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN 

Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvragende vereniging erkennen als ze voldoet 

aan volgende voorwaarden: 

- 1. - richt een aanvraag voor erkenning aan het college van burgemeester en schepenen.  

- 2. - de sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging 

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. 

- 3. - heeft haar trainingen en thuiswedstrijden op het grondgebied van Herentals of op het 

grondgebied van een andere gemeente als er geen geschikte accommodatie in Herentals ter 

beschikking is. 

- 4. - is tenminste 12 maanden actief op datum van aanvraag. 

- 5. - telt tenminste 10 actieve leden. Voor deze voorwaarde wordt een uitzondering gemaakt 

voor een vereniging met personen met een handicap. 

- 6. - heeft voor haar leden een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallenverzekering afgesloten. 

- 7. - de sportvereniging biedt sporten aan die vermeld staan op de sporttakkenlijst (bijlage 1) 

of die aangeboden worden door erkende Vlaamse of Belgische sportfederaties of door 

erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (bijlage 2). 

- 8. - telt tenminste 3 bestuursleden. 

- 9. - heeft een wekelijkse regelmaat in de sportbeoefening, behoudens 

activiteitsonderbrekingen, eigen aan de discipline.  
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ARTIKEL 3 - AANVRAAGPROCEDURE 

De erkenningaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier erkenning (bijlage 3), te verkrijgen bij het 

stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Enkel dit 

formulier is geldig. 

 

Het aanvraagformulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de 

voorzitter, secretaris en penningmeester van de sportvereniging.  

Als één van de functies gecombineerd wordt, moet het aanvraagformulier ook nog door een derde 

bestuurslid worden ondertekend. 

 

Het aanvraagformulier moet volgende bijlagen bevatten: 

- een kopie van de statuten 

- ledenlijst met vermelding van adressenlijsten van alle leden 

- samenstelling van het bestuur met vermelding van minstens 3 bestuursleden 

- werkingsverslag van het afgelopen jaar (=clubfiche) (bijlage 4) 

- het bewijs van betaling van een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallenverzekering. 

 

Het aanvraagformulier met bijlagen wordt schriftelijk verstuurd aan het college van burgemeester en 

schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier aan de sportraad met de vraag tot advies 

voor erkenning.  

 

ARTIKEL 4 - ERKENNING 

- Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, overgaan tot 

erkenning van de sportvereniging of afdelingen van een regionale sportvereniging met een 

Herentalse binding.  

 

De dienst sport en recreatie deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen mee 

aan de aanvragende sportvereniging. 

 

ARTIKEL 5 - VOORWAARDEN OM ERKENNING TE BEHOUDEN 

Om haar erkenning te behouden moet de sportvereniging voldoen aan volgende voorwaarden: 

- jaarlijks op aanvraag een werkingsverslag (kan via clubfiche) binnenbrengen bij het 

stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan 

de voorwaarden van artikel 2 – nrs. 2, 3, 6, 7, 8 en 9. 

 

Als een erkende Herentalse sportvereniging fusioneert met een andere sportvereniging, dient een 

nieuwe aanvraag tot erkenning ingediend te worden. Deze dient te beantwoorden aan de 

voorwaarden van artikel 2 met uitzondering van nr. 4. 

 

ARTIKEL 6 - BETWISTINGEN EN SANCTIES 

Alle betwistingen in verband met deze beslissing worden geregeld door het college van 

burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. 

 

Als de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet naleeft, kan 

het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, de erkenning van 

betreffende sportvereniging intrekken. 
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ARTIKEL 7 - OPHEFFING 

Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de erkenning 

Herentalse sportverenigingen. 

 

BIJLAGE 1: sporttakkenlijst 

BIJLAGE 2: lijst van erkende en gesubsidieerde organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

BIJLAGE 3: aanvraagformulier erkenning 

BIJLAGE 4: model werkingsverslag (=clubfiche) 


