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Nieuw erkenningsreglement sportverenigingen 
 
Amendement 1 
 

 
Amendement 2 
 

 

Huidig voorstel 

Artikel 1 
[…] 1. De sportvereniging is een vereniging zonder 
winstoogmerk of een feitelijke vereniging. De sportraad zal op 
regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) ism SGD vzw een 
infosessie organiseren rond de voordelen en 
ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen die zich 

willen omvormen tot een vzw. […] 

Voorstel van amendement 

Artikel 1 

[…] 1. De sportvereniging is een vereniging zonder 
winstoogmerk of een feitelijke vereniging.  De sportraad zal op 
regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) ism SGD vzw een 
infosessie organiseren rond de voordelen en 

ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen die zich 
willen omvormen tot een vzw. […] 
 
Toevoegen van artikel: 
Artikel 2  
De sportraad zal op regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) 

ism SGD vzw een infosessie organiseren rond de voordelen en 
ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen die zich 
willen omvormen tot een vzw. 

Toelichting 

Het geven van een opdracht aan de sportraad en de SGD vzw 
hoort niet binnen de erkenningsvoorwaarden van 

sportverenigingen. Om dit principe, wat op zich een goed idee 

is, niet verloren te laten gaan, wordt een extra artikel 
toegevoegd aan het besluit. 

Huidig voorstel Artikel 1 
[…] 10. De sportvereniging is aangesloten bij een erkende 
Vlaamse Sportfederatie of zal zich binnen de twee jaar 

aansluiten. De sportvereniging is niet aangesloten bij een 
andere erkende Dilbeekse adviesraad of erkend in een andere 
gemeente.[…] 

Voorstel van amendement Artikel 1 
[…] 10. De sportvereniging is aangesloten bij een erkende 
Vlaamse Sportfederatie of zal zich binnen de twee jaar 

aansluiten, indien er een erkende Vlaamse Sportfederatie 
bestaat waarbij de sportvereniging zich kan aansluiten. 
De sportvereniging is niet aangesloten bij een andere erkende 
Dilbeekse adviesraad of erkend in een andere gemeente.[…] 

Toelichting Door dit amendement wordt de mogelijkheid voorzien dat ook 

sportverenigingen worden erkend waarvoor nog geen erkende 
Vlaamse Sportfederatie bestaat. 


