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Reglement: 
DE ERKENNING VAN EEN SPORTCLUB 

 
 
DOEL  

Een club erkennen als een Hoeseltse sportclub zodat de club onderstaande gemeentelijke steun kan krijgen: 
― financiële ondersteuning op basis van onderstaande subsidiereglementen:  

toelagen werking sportclub, toelagen bijzonder sportproject, toelagen energiekosten sportaccommodatie; 
― logistieke ondersteuning via de gemeentelijke uitleendienst; 
― aangepaste huurtarieven in Ter Kommen (sportcentrum en gemeenschapscentrum); 
― beroep doen op een ruimere dienstverlening van de sportdienst (administratieve, publicitaire, samenwerking, enz.) 
― enz. 

INDIENEN AANVRAAG 

Een eerste aanvraag tot erkenning kan op gelijk welk tijdstip ingediend worden. De erkenning van een sportclub geldt 
voor één jaar. De erkenning wordt jaarlijks aangevraagd door het indienen van het volledig ingevuld clubjaarverslag. Het 
clubjaarverslag wordt uiterst op 31 juli bezorgd aan de sportdienst. 

BEOORDELING AANVRAAG 

De sportdienst beslist over de erkenning met advies van de AAS&B. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting.  

ERKENNINGSVOORWAARDEN 

A. De club heeft een regelmatige sportwerking. 
(art.1) De club had voorafgaand de datum van de aanvraag minstens één sportseizoen regelmatige sportwerking. 
(art.2) De club biedt op regelmatige tijdstippen sportactiviteiten aan (wedstrijden, trainingen, …). 
(art.3) De reguliere regelmatige sportwerking en/of bewegingsactiviteiten van de club vinden plaats in Hoeselt. 

De club kan een gemotiveerde uitzondering aanvragen. 

B. De club voldoet aan één van de onderstaande begripsbepalingen van sport. 
(art.4) Actieve sport - De club heeft als doel de mensen aanzetten tot bewegen met als uiteindelijk doel het 

bevorderen van de gezondheid en/of het verhogen van het welzijn of de levenskwaliteit, door op regelmatige 
tijdstippen sport te beoefenen en sport- of bewegingsactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning 
centraal staat. 

(art.5) Denksport - De club heeft als doel het denkvermogen te stimuleren door het regelmatig aanbieden van 
mentale activiteiten. 

(art.6) Parasport - De club heeft als doel het sociale leven te versterken al dan niet in samenspel met dieren. 

C. De club is een groepering van personen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd. 
(art.7) De club heeft een autonoom bestuur met minstens drie personen die de functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester waarnemen en waarvan maximum twee personen tot hetzelfde gezin behoren. 
(art.8) De voorzitter en/of secretaris dienen te wonen in Hoeselt. 

De club kan een gemotiveerde uitzondering aanvragen. 
(art.9) De club is een open vereniging waar iedereen kan lid worden als de clubwaarden, -normen, 

-reglementen en –doelstellingen gerespecteerd worden. 
(art.10) De club streeft geen commerciële doeleinden na.  
(art.11) De club heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking. 
(art.12) De club bezit voor het bestuur, de lesgevers en trainers, de vrijwilligers een verzekering burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid alsook een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen. 
(art.13) De club bestaat uit minimum 10 leden, een G-sportclub bestaat uit minimum 5 actieve leden.  
 

 


