
 

Erkenning Hasseltse sportverenigingen  - Erkenningsreglement voor Hasseltse sportverenigingen
gemeenteraad - 25 mei 2021

1/8

Zitting van 25 mei 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

11 2021_GR_00118 Erkenning Hasseltse sportverenigingen  - 
Erkenningsreglement voor Hasseltse 
sportverenigingen - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Een eerste stap in de digitalisering is een aanpassing van de bestaande 
subsidiereglementen waarvoor een Hasseltse sportvereniging in aanmerking kan 
komen. Het reglement i.v.m. 'erkenning' vormt hierbij de basis binnen het digitale 
portaal. De toegewezen erkenning bepaalt de verdere flow voor een Hasseltse 
sportvereniging

GEMEENTERAAD BESLUIT
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 Het bepaalt of de Hasseltse sportvereniging al dan niet in aanmerking komt 
voor subsidies

 Het bepaalt het tariefplan voor het inhuren van de Hasseltse 
sportinfrastructuur.

Argumentatie
Om een correcte opstart te kunnen maken van het toekomstige digitale platform is 
het van belang dat alle Hasseltse sportverenigingen een nieuwe erkenning 
aanvragen. De verstrekte gegevens zullen worden getoetst aan de voorwaarden 
vermeld in dit reglement. Op basis van dit resultaat zal elke Hasseltse 
sportvereniging een erkenning krijgen in categorie I of II. Indien een Hasseltse 
sportvereniging niet voldoet aan de voorwaarden, zal de sportvereniging mogelijk 
geen erkenning krijgen en terecht komen in categorie III.

Aan elke categorie wordt een bepaald tariefplan gekoppeld. De onderverdeling in 
categorieën zorgt voor de nodige transparantie. Elke Hasseltse sportvereniging 
weet op deze manier voor welke subsidies zij in aanmerking komen en welk 
tariefplan van toepassing is voor hun sportvereniging.

Dit kan leiden tot een stimulering om de werking van de Hasseltse sportvereniging 
verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door in te zetten op een kwalitatieve 
jeugdwerking. Hierdoor zou de Hasseltse sportvereniging mogelijk in aanmerking 
kunnen komen voor een hogere categorie, waarbij categorie I de hoogst haalbare 
is. Door de verhoging van categorie komt de Hasseltse sportvereniging in 
aanmerking voor extra subsidies en krijgt men een gunstiger tariefplan 
toegewezen.

Met dit vernieuwde reglement zullen de sportverenigingen die vandaag een 
erkenning hebben, opnieuw een erkenning verkrijgen maar met meer duidelijkheid 
wat deze erkenning inhoudelijk betekent voor hen.

De nieuwe erkenningsaanvraag zal starten na goedkeuring van de gemeenteraad.

Deze erkenning zal jaarlijks opnieuw bevestigd moeten worden door de Hasseltse 
sportvereniging en dit op proactieve wijze. D.w.z. dat de bestaande gegevens 
worden gecontroleerd, worden aangepast waar nodig en per item worden 
bevestigd. Deze jaarlijks (ver)nieuwde aanvraag bevat tevens  een 'verklaring op 
eer' van de voorzitter i.v.m. de juistheid van deze gegevens. Hierna zal de 
categorie van erkenning terug worden ingesteld waardoor de sportvereniging de 
nodige toegangen zal krijgen volgens de gestelde erkenning.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van 
bestuur.

Het decreet lokaal besturen van 22 december 2017. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
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De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement voor erkenning van de Hasseltse 
sportvereniging goed. 

Bijlagen
1. Reglement_van_erkenning.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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REGLEMENT VAN ERKENNING 

 

Dit reglement regelt een indeling van de Hasseltse sportverenigingen in 2 categorieën van erkenning 

en een 3de categorie van niet-erkend. 

 

Afhankelijk van de categorie van erkenning, komt een Hasseltse sportvereniging al dan niet in 

aanmerking voor bepaalde voordelen 

Categorie I  

✓ Verenigingssubsidie incl. jeugdsubsidie 

✓ Grascheque 

✓ Investeringstoelage 

✓ Hogere prioriteit in de toewijzing van zaaluren (in de sportaccommodaties in eigen beheer) 

✓ Tariefplan 1 

 

Categorie II 

✓ Verenigingssubsidie excl. jeugdsubsidie 

✓ Grascheque 

✓ Investeringstoelage 

✓ Tariefplan 2 

 

Categorie III 

✓ Tariefplan 3 

✓ Deze categorie komt NIET in aanmerking voor één van bovenstaande subsidies 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ERKENNING IN CATEGORIE I & II 

Artikel 1 – juridische vorm 

De sportvereniging is een vzw of feitelijke sportvereniging 

Komen NIET in aanmerking: 

✓ verenigingen of organisaties met hoofdzakelijk een commercieel doel 

✓ gemeentelijke diensten 

✓ scholen en hun afdelingen 

✓ sportfederaties en hun afdelingen 

 

Artikel 2 – ‘Hasseltse’ entiteit 

De sportvereniging is een ‘Hasseltse’ vereniging 

✓ hoofdzetel (adres) in Hasselt 

✓ activiteiten op het grondgebied Hasselt 

Artikel 3 – werking  

De sportvereniging heeft een actieve, structurele en regelmatige sportwerking, op competitief en/of 

recreatief niveau. D.w.z. 

✓ Begeleid trainingsaanbod op wekelijkse basis 

✓ Gedurende min. 30 weken per jaar 

✓ Sportactiviteiten aanbieden aan zijn leden 

Komen NIET in aanmerking: 

✓ Vergaderingen 

✓ Opleidingen 

✓ Cursusreeksen 

✓ Clubfeesten 

✓ Beurtenkaarten 

 

Artikel 4 – bestuurlijk  

De sportvereniging wordt geleid door een bestuur van minstens 3 bestuursleden, namelijk 

✓ Voorzitter 

✓ Secretaris 

✓ Penningmeester 

De samenstelling van het bestuur moet gekend zijn bij de stad Hasselt, Afdeling Sport 

 

Artikel 5 – leden  

De sportvereniging bestaat uit minimum 20 (actieve) leden 
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Artikel 6 – taalwetgeving  

De sportvereniging gebruikt de Nederlandse taal en communiceert conform de taalwetgeving 

 

Artikel 7 – verzekeringen  

De sportvereniging dient de nodige verzekeringen af te sluiten 

1. Burgerlijke aansprakelijkheid voor haar leden, bestuursleden, trainers, vrijwilligers... 

2. Lichamelijke ongevallen voor haar sportende leden 

 

Artikel 8 – lidgelden  

De actieve leden betalen jaarlijks een geldelijke bijdrage (lidgeld). Deze bijdragen worden gebruikt 

om de werking van de sportvereniging te financieren, o.a. 

✓ Aansluiting 

✓ Deelname aan de sportactiviteiten (trainingen & wedstrijden) 

✓ Verzekering 

✓ Specifieke sportmaterialen 

 

Artikel 9 – niet discriminerend 

De sportvereniging verbindt er zich toe geen enkele vorm van discriminatie te dulden (op grond van 

geslacht, nationaliteit, ras, huidskleur, etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 

staat, geboorte, vermogen, geloof of geloofsbeschouwing, politieke overtuiging, taal, handicap, 

sociale afkomst…) 

De sportvereniging zal elke vorm van discriminerend gedrag bestrijden en bestraffen 

De sportvereniging zal de wetten en reglementen naleven m.b.t. ‘gelijke kansen’ 

 

Artikel 10 – toegankelijkheid garanderen 

De sportvereniging moet een ‘open’ vereniging zijn, publiekgericht. Iedereen moet zich als lid kunnen 

aansluiten op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en de doelstellingen van 

de sportvereniging eerbiedigt. 

Met uitzondering van  

 Sportverenigingen met een ledenstop 

 Geen aanbod voor de desbetreffende persoon 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ERKENNING IN CATEGORIE I 

Artikel 1 – lid van een erkende sportfederatie 

De sportvereniging is lid van een door “Sport Vlaanderen” erkende sportfederatie 

Bij uitzondering en mits motivering kan het College van burgemeester en schepenen beslissen om 

een sportvereniging aan te nemen die niet is aangesloten bij een erkende sportfederatie. 

 

Artikel 2 – min. 2 jaar ‘actieve’ werking 

De sportvereniging heeft een actieve werking van minstens 2 jaar 

 

Artikel 3 – ‘kwalitatieve’ jeugdwerking 

De sportvereniging heeft een ‘kwalitatieve’ jeugdwerking, d.w.z. 

• Min. 10 ‘actieve’ jeugdleden (individuele sporten) 

Min. 20 ‘actieve’ jeugdleden (ploegsporten) 

• Voorzien in specifieke sportactiviteiten voor de jeugdleden (trainingen en wedstrijden) 

(aparte trainingen en niet deel uitmakend van een seniorentraining) 

o Onder specifieke begeleiding, met een aparte trainer 

o Gecoördineerd door een gekwalificeerde begeleider (gediplomeerd) 

o Volgens een plan van aanpak per specifieke groep m.b.t. hun werking 

 

Artikel 4 – ‘gekwalificeerde’ begeleiding 

• Binnen het sportieve kader van de vereniging is er minstens 1 gekwalificeerde begeleider 

voorzien in het bezit van minimaal één van volgende diploma’s 

o Bachelor of master lichamelijke opvoeding, al dan niet met een sport-specifieke 

specialisatie 

o Sport-specifieke specialisatie van de ‘Vlaamse Trainersschool” (VTS) 

o Een sport gerelateerd buitenlands diploma gehomologeerd door officiële Belgische 

of Vlaamse instantie 

o Relevante diploma’s en/of opleidingen goedgekeurd door de stad Hasselt, Afd. Sport 
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PROCEDURE ERKENNINGSAANVRAAG 

Artikel 1 – duur van erkenning 

De erkenning is geldig gedurende 1 jaar 

 

Artikel 2 – goedkeuring erkenning 

De goedkeuring van ‘erkenning’ kan ten vroegste 1 maand na ontvangst van de aanvraag ingaan en 

wordt bevestigd door de stad Hasselt, Afd. sport 

 

Artikel 3 – toepassing van de bepalingen in overeenstemming met de categorie van erkenning 

De effectieve erkenning gaat in vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand van de goedkeuring 

 

Bij uitzondering en mits motivering kan het College van burgemeester en schepenen beslissen om 

een sportvereniging die niet aan alle voorwaarden voldoet toch te erkennen. 

 

Dit reglement vervangt het reglement van 25 november 2008 en dit na goedkeuring van de GR van 

25 mei 2021 
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