TOFSPORT
LEUVEN
ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN (WIJZIGING)
WETTELIJK KADER
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in
de sport centraal stelt;
Gelet op de beraadslagingen van de commissie sport;
Gelet op het advies van de sportraad.

BESLUIT
Het onderstaande erkenningsreglement voor sportverenigingen goed te keuren.
Artikel 1 - Erkenningsreglement
Artikel 1.1.
Een sportvereniging is erkend door de stad indien zij aangesloten is bij een door de Vlaamse
Regering erkende sportfederatie (verantwoording: upload ledenlijst- met
stempel/handtekening van federatie).
Artikel 1.2.
Komen in aanmerking voor erkenning:
a. Sportverenigingen zonder winstoogmerk (verantwoording: upload statuten);
b. Feitelijke sportverenigingen (verantwoording: upload statuten of huishoudelijk
reglement).
Komen niet in aanmerking voor erkenning als Leuvense sportvereniging:
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a. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke
jeugdvereniging in de eigen stad of andere gemeente;
b. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke
cultuurvereniging in de eigen stad of andere gemeente;
c. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke
sportvereniging in een andere gemeente;
d. Sportverenigingen die reeds een onderafdeling zijn van een erkende sportvereniging
aan de stad Leuven.
Artikel 1.3.
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen
lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat de waarden en normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging worden gerespecteerd.
Artikel 1.4.
De maatschappelijke zetel van de sportvereniging moet op Leuvens grondgebied gevestigd
zijn.
Artikel 1.5.
De sportvereniging heeft haar werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging
dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie.
Artikel 1.6.
De sportvereniging telt minstens 25 leden en moet een actieve sportwerking op Leuvens
grondgebied kunnen aantonen d.w.z. minimum 35 sportactiviteiten (training of wedstrijden)
per jaar (verantwoording: upload ledenlijst- met stempel/handtekening van federatie +
jaarkalender – url link).
Artikel 1.7.
Een sportvereniging is bovendien erkend indien:
a. Het erkenningsformulier correct en volledig is ingevuld en aan alle voorwaarden
voldaan zijn;
b. Alle verplichte bijlagen zijn toegevoegd aan het dossier.
(Dit formulier is terug te vinden op www.leuven.be en www.tofsport.be).
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Artikel 1.8.
De sportdienst is bevoegd om de gegevens op haar juistheid te controleren. Indien de
gegevens niet volledig of correct zijn, kan de stad Leuven de erkenning intrekken voor
bepaalde of onbepaalde tijd op beslissing van het college.
Artikel 1.9.
Indien aan voorgaande voorwaarden niet wordt voldaan, zal de sportdienst advies inwinnen
bij de Leuvense sportraad.

Artikel 2 – De aanvraagprocedure
De aanvraag tot erkenning wordt digitaal ingediend bij de Leuvense sportdienst.

Artikel 3 – Controle van het ingediende erkenningsdossier

De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst
kan een controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. Op eenvoudig
verzoek van de directeur van de sportdienst verschaft de sportvereniging de gevraagde
gegevens binnen de 14 dagen. Indien de sportdienst binnen deze termijn niet over de
gevraagde gegevens beschikt kan zij overgaan om het college te vragen tot weigering van
erkenning van de sportclub.
Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, kan het college overgaan tot weigering
van erkenning van de sportclub.
Artikel 4

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring in de gemeenteraad.

Geviseerd om gevoegd te worden bij
de beslissing van de gemeenteraad
dd. 23 oktober 2017
In opdracht,

De secretaris,
G. VRIENS

De Burgemeester
L. TOBBACK
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