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SPORTDIENST 
 

 

 

 

 

 

ERKENNINGSFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN  

 

INLEIDING 

 

Dit formulier is een verplichte bijlage van het “erkenning- en subsidiereglement voor 

sportverenigingen”. Zij moet correct en volledig ingevuld worden om aanvaard te worden. Dit 

document is een officieel document van de sportvereniging.  

De sportdienst van de stad Leuven heeft het recht om bijkomende informatie of verduidelijking te 

vragen. De bepalingen zijn omschreven in het erkenning- en subsidiereglement voor 

sportverenigingen.  

Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht op het Tofsportloket, Naamsestraat 3, 3000 Leuven of via 

mail sportdienst@leuven.be of het nummer 016 27 22 20. 

 

UITSLUITINGSCRITERIA  

Indien een sportvereniging hier niet aan voldoet kan zij geen erkenning krijgen van de stad Leuven 

als sportvereniging: 

1. De sportvereniging is reeds erkend als sportvereniging in een andere gemeente: 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja   

  Neen 

 

2. De sportvereniging is reeds erkend als jeugdvereniging in een andere gemeente of in de stad 

Leuven: 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja   

 Neen 

 

 

 

 



3. De sportvereniging is reeds erkend als cultuurvereniging in een andere gemeente of in de 

stad Leuven: 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja   

 Neen 

 

4. De sportvereniging is reeds een onderafdeling van een erkende sportvereniging aan de stad 

Leuven: 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja   

 Neen 

 

ALGEMENE GEGEVENS  

1. Maatschappelijke zetel:  moet op grondgebied Leuven  gevestigd zijn  

(geen sportcentrum als adres van de maatschappelijke zetel) 

 

Naam:  

 

Straat:   Nr.: 

 

 

Postcode:  

 

Gemeente:   

2. Voorzitter 

 

Naam:  

 

Straat:   Nr.: 

 

 

Postcode:  

 

Gemeente:   

Telefoonnummer 

Emailadres 

 

 

 



3. Secretaris 

 

Naam:  

 

Straat:   Nr.: 

 

 

Postcode:  

 

Gemeente:   

Telefoonnummer 

Emailadres 

 

 

 

4. Algemeen 

 

1. Aangesloten bij de Leuvense sportraad? 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja    

Aansluitingsnummer:  

 

 

 Neen 

2. Aangesloten bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie? (Indien een 

sportvereniging bij meerdere sportfederaties is aangesloten moet dit vermeld worden) 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja    

Naam sportfederatie:  

 

Straat: 

 

 Nr.:  

Postcode:  Gemeente:  

 

Naam sportfederatie:  

 

Straat: 

 

 Nr.:  

Postcode:  Gemeente:  

 

 Neen 

 

 



3. De vereniging is een Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja  

De meest recente statuten zijn verplicht als  bijlage toe te voegen. 

 Neen 

 

4. De vereniging is een Feitelijke Vereniging 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja  

De meest recente statuten of het huishoudelijk reglement zijn verplicht als  bijlage toe te voegen  

 Neen 

 

5. Iedereen kan lid worden van de sportvereniging op voorwaarde dat de waarden, normen, 

reglementen en doelstellingen van de sportvereniging gerespecteerd worden. 

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja    

 Neen 

 

6. De sportvereniging gebruikt bij de werking van haar organisatie de Nederlandse taal als 

voertaal. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging zijn in het Nederlands  en zijn 

aanwezig op de maatschappelijke of administratieve zetel.  

Kruis aan wat van toepassing is  

 Ja    

 Neen 

 

7. De sportvereniging heeft minstens 35 sportactiviteiten per jaar (training of wedstrijden) 

Kruis aan wat van toepassing is  

        jaarwerking als bijlage (trainingen en wedstrijden van het voorbije werkjaar met data en  

        activiteiten) 

 Ja    

 Neen 

 

 

 

 



8. De sportvereniging vraagt conform artikel 2.9 van het erkenningsreglement een afwijking: 

 

 Ja  

volgende verplichte bijlagen voorzien: 

1. Advies Leuvense sportraad: sportraad@leuven.be 

2. Gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen 

3. Collegebeslissing met goedkeuring van de afwijkingsaanvraag (moet voorafgaandelijk in 

het bezit van de sportvereniging zijn) 

 

 Neen 

 

VERPLICHTE BIJLAGEN  

 

 Een kopie van de meest recente statuten van de VZW.  

 Een kopie van de meest recente statuten of het meest recente huishoudelijk reglement van 

de feitelijke vereniging. 

  Een kopie van het advies van de Leuvense sportraad indien men een  afwijking van het 

erkenningsreglement heeft aangevraagd. 

  Een kopie van het gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen 

indien men een  afwijking van het erkenningsreglement heeft aangevraagd. 

  Een kopie van het collegebeslissing met de goedkeuring van de afwijkingsaanvraag.  

  Overzicht van jaarwerking (minstens 35 activiteiten) 

 

Het ondertekende formulier is het enige dat geldig is.  

Dit kan ingediend worden in het Tofsportloket, Naamsestraat 3, 3000 Leuven. Een bewijs van 

ontvangst kan opgevraagd worden in het Tofsportloket tijdens de openingsuren. Bij aangetekende 

zending is de datum voorzien. Bij gewone zending telt de datum van de poststempel (indien deze niet 

te lezen is, zal de datum van de lichting van de Tofsportbus gelden als datum). Bij het insteken in de 

bus zal de datum van de lichting van de Tofsportbus gelden als datum. 

Het formulier kan ook digitaal ingediend worden. Een digitaal exemplaar kan worden doorgemaild 

naar sportdienst@leuven.be.  

 

HANDTEKENING + GELEZEN EN GOEDGEKEURD (eigenhandig schrijven) + DATUM 

VOORZITTER         SECRETARIS 

 

 

VOORBEHOUDEN VOOR SPORTDIENST 

Datum van indiening:  


