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Erkenning als Antwerpse sportvereniging  - INFORMATIEBROCHURE 

(Dit is een uittreksel van het reglement ‘erkenning als Antwerpse sportvereniging’. Het volledige reglement 

kan u via www.antwerpen.be/sportverenigingen raadplegen en downloaden) 

De stad Antwerpen wil sportverenigingen die op een kwaliteitsvolle manier bezig zijn, erkennen 

als Antwerpse sportvereniging en verder ondersteunen. Een erkende Antwerpse sportvereniging 

kan financiële ondersteuning krijgen en stedelijke sportinfrastructuur huren aan een 

voordeeltarief. 

Om te bepalen welke verenigingen hiervoor in aanmerking komen, wordt eerst en vooral bepaald 

wat een sportvereniging is en vervolgens aan welke voorwaarden de sportvereniging verder 

moet voldoen. 

1. WAT is een sportvereniging? 

Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft 

georganiseerd met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te 

organiseren. Er wordt een sport aangeboden die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die 

aangeboden wordt door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties 

voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 

2. WIE komt hiervoor in aanmerking? 

Elke sportvereniging die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, kan erkend worden. 

Overloop deze lijst en duid aan of je vereniging aan de voorwaarde voldoet of niet. 

De vereniging …   

1. is een feitelijke vereniging of een vzw;   ja  neen 

2. heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid. 
Ze heeft minstens een tweewekelijks sportaanbod 
gedurende minstens 30 weken per jaar; 

 ja  neen 

3. heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en 
sportactiviteiten te organiseren;  

 ja  neen 

4. biedt een sport aan die vermeld staat op de 
sporttakkenlijst of die aangeboden wordt door een 
erkende Vlaamse sportfederatie of door een erkende 
Vlaamse organisatie voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding; 

 ja  neen 

5. is aangesloten bij een sportfederatie;   ja  neen 

6. heeft minstens 25 leden aangesloten bij een 
sportfederatie;  

 ja  neen 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sportverenigingen/erkenning-en-subsidies/erkenning-als-antwerpse-sportvereniging
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7. oefent minstens 70% van de sportactiviteiten uit op het 
grondgebied van de stad Antwerpen of op 
sportinfrastructuur elders gelegen die eigendom is van 
de stad Antwerpen.  
Uitzondering: indien bepaalde sportspecifieke 
infrastructuur niet aanwezig is op het grondgebied van 
de stad Antwerpen of de sportvereniging wegens gebrek 
aan beschikbare stedelijke sportinfrastructuur moet 
uitwijken naar sportaccommodatie elders gelegen dan 
op het grondgebied van de stad Antwerpen. In beide 
gevallen moet de club een aantoonbare verankering 
hebben met de stad Antwerpen.  

 ja 

 

 ja, via 

uitzonderings-

regel 

 neen 

8. heeft minstens 35% van haar leden woonachtig op het 
grondgebied van de stad Antwerpen 
Uitzondering: indien bepaalde sportspecifieke 
infrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het 
grondgebied rondom de stad Antwerpen, kan hierop een 
uitzondering gemaakt worden; 

 ja 

 ja, via 

uitzonderings-

regel 

 neen 

9. verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid; 

 ja  neen 

10. gebruikt de Nederlandse taal in de werking van de 
sportvereniging; 

 ja  neen 

11. werkt actief aan een veilige sportomgeving voor haar 
leden. Hierbij gaat het om sociale veiligheid, sportief 
gedrag, fysieke veiligheid en het voldoen aan wettelijke 
regelgeving.  
Kijk voor meer informatie hierover bij punt  7 - 
Veilige sportomgeving 

 ja  neen 

12. heeft geen schulden1 bij de stad Antwerpen, AG Vespa2 
of vzw Antwerpen Sportstad. 

 ja  neen 

13. heeft een geldige concessieovereenkomst met de stad 
Antwerpen. 
=> deze voorwaarde is enkel van toepassing als de 
vereniging een concessie van de stad Antwerpen heeft. 

 ja 

 niet van 

toepassing 

 neen 

 

Kan je op alles JA antwoorden? 

Je vereniging komt in aanmerking om erkend te worden. Kijk verder hoe je een aanvraag kan 

indienen. 

                                                

1
 Hieronder worden alle openstaande achterstallen verstaan.  

2
 Dit bedrijf beheert de facturatie en betaling van de concessievergoedingen. 
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Moet je op een of meerdere zaken NEEN antwoorden?  

Neem contact op met de sportantenne van je district om samen te bekijken hoe je deze zaken in 

orde kan brengen. De contactgegevens van je sportantenne vind je via www.antwerpen.be. 

3. HOE vraag je een erkenning aan? 

Een erkenning aanvragen doe je digitaal via de verenigingendatabank van de stad Antwerpen.  

Je vult het formulier in en voegt volgende documenten toe: 

1. recente ledenlijst afgeleverd door de sportfederatie; (liefst in Excel) 

Per lid moeten volgende gegevens vermeld staan: naam, geboortedatum, woonplaats, 

lidnummer bij de federatie en statuut binnen de vereniging (sporter, vrijwilliger, 

bestuurder, trainer, …) 

2. bewijsstuk verzekering alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid  

Niet van toepassing voor de leden aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, 

hiervoor is de ledenlijst van de erkende Vlaamse sportfederatie voldoende bewijs. Indien 

de vereniging (ook) over leden beschikt die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie, dan is voor deze leden een bewijs van verzekering nodig; 

3. lijst met vermelding van alle bestuursleden met hun functie (enkel nodig voor feitelijke 

verenigingen); 

Om een aanvraag in te dienen volg je deze stappen: 

1. Ga naar https://sport.csjdatabank.be 

2. Meld je aan als je al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt. 

Als je nog geen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord hebt, vraag je eerst een 

account aan. (Je kan pas verder als je account bevestigd is.) 

3. Klik op ‘Nieuwe aanvraag’ in het linkermenu. 

4. Klik op ‘Invullen’ achter ‘Stedelijke erkenning als Antwerpse sportvereniging’ en bevestig 

uw keuze door op ‘OK’ te klikken. 

5. Vul het formulier volledig in en voeg de gevraagde bijlagen toe. 

6. Klik onderaan het formulier op ‘Opslaan en indienen’. 

Wil je je aanvraag bewaren en op een later tijdstip indienen? Klik dan op ‘Opslaan zonder 

indienen’. 

 

4. WANNEER start de erkenning? 

De start van de erkenning is afhankelijk van de datum waarop je de aanvraag indient. 

Aanvraag wordt ingediend tussen:  Start erkenning: 

1 mei en 31 oktober 1 januari 

1 november en 30 april 1 juli 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/535fab73aaa8a7f44e8b4689/sport-in-uw-district
https://sport.csjdatabank.be/
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5. HOE lang loopt de erkenning en HOE kan ze verlengd worden? 

Een erkenning loopt steeds tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag. 

Om de erkenning te verlengen moet je de ledenlijst van de federatie ten laatste 31 oktober (2 

maanden voor de erkenning afloopt) aanleveren via de verenigingendatabank. Ook moet de 

vereniging nog steeds aan alle voorwaarden voldoen. 

6. WAT na de erkenning? 

Zodra de erkenning aanvangt: 

- kan de vereniging gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur aan een 

voordeeltarief; 

- kan de vereniging een aanvraag voor subsidies indienen; 

- zal de vereniging haar clubblad of nieuwsbrief gratis overmaken aan de afdeling 

sportverenigingsondersteuning via sportsubsidies@stad.antwerpen.be; 

- zal de vereniging op vraag van de administratie de online sportclubbevraging zo spoedig 

mogelijk en naar eer en geweten invullen; 

- ontvangt de vereniging het label ‘erkend als Antwerpse sportvereniging’ en mag zij dit 

vermelden op al haar communicatiedragers (website, briefpapier, clubblad, affiches, 

flyers); 

- mag de stad Antwerpen de erkenning met naam van de vereniging publiceren op al haar 

communicatiedragers. 

 

7. VEILIGE SPORTOMGEVING 

Sporten in een veilige sportomgeving is een van de belangrijke aspecten om te kunnen spreken 

van een kwaliteitsvolle sportvereniging. 

Het is belangrijk dat wordt aangetoond op welke manier de vereniging met het thema veiligheid 

omgaat, hier actief aan werkt en op welke manier dit zich in de praktijk omzet. 

Als je een aanvraag tot erkenning indient en voldoet aan de voorwaarden, dan zal als laatste 

stap een veiligheidsscan afgenomen worden bij je sportvereniging. Dit is een plaatsbezoek 

waarbij in het kader van de vier onderstaande aspecten een vragenlijst wordt overlopen.  

De vier aspecten die aan bod komen in de veiligheidsscan zijn: 

1. Veilig bestuur: 

Het veiligheidsbeleid is structureel ingebed in de vereniging via beleidsdocumenten, 

verzekeringen en medewerkers. 

2. Sociale veiligheid:  

Dit is het beschermen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van 

menselijk handelen. Voorbeelden hiervan zijn pesten diefstal, verbaal geweld, agressief 

gedrag, ongewenste handelingen… 

3. Gezond en medisch verantwoord sporten:  

mailto:sportsubsidies@stad.antwerpen.be
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De sportvereniging streeft ernaar alle sporters op een gezonde manier langdurig te laten 

sporten door sportletsels en gezondheidsschade door foute sportbeoefening te 

voorkomen. De sportvereniging stimuleert ook een gezonde mentaliteit en geeft hierin 

advies. 

4. Fysieke veiligheid en wettelijke regelgeving:  

Dit is fysieke risico’s uitsluiten of beperken door het voeren van een degelijk beheer- en 

onderhoudsbeleid van alle betrokken infrastructuren en materialen. Voorbeelden hiervan 

zijn leden kunnen zich op een veilige manier bewegen in de infrastructuur, 

sportmaterialen zijn veilig in gebruik, aanwezigheid van EHBO-materiaal en -kennis, 

aanwezigheid van evacuatieplannen… 

Alle van toepassing zijnde wettelijke attesten en keuringen moeten in orde zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn keuring elektriciteit en gas, keuring brandblussers… 

 


