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inleiding

Erkenning
verenigingen
Deze brochure biedt een overzicht
van wat de gemeente Laakdal kan
betekenen voor haar verenigingen.
Dat gaat van financiële ondersteuning tot de promotie van evenementen en activiteiten.
We verwijzen in deze brochure vaak
naar websites als laakdal.be.
Het doel is immers niet om hier
alle informatie te verzamelen. We
willen jullie vooral helpen om snel
informatie te vinden die voor jouw
vereniging relevant is.

Hoe kan ik als vereniging
erkend worden?
Verenigingen zijn belangrijk in
onze gemeente. Ze versterken het
sociaal weefsel en ze zetten aan tot
maatschappelijk engagement.
Maar wanneer ben je eigenlijk
een officieel erkende Laakdalse
vereniging? Kan je bijvoorbeeld
gebruik maken van gemeentelijke
uitleenmaterialen, kan je subsidies
aanvragen, of je activiteiten
promoten via gemeentelijke kanalen?
Je kan als verenging een erkenning
aanvragen via het aanvraagformulier
(www.laakdal.be/aanvraagformuliererkende-laakdalse-vereniging). Om
daadwerkelijk erkend te worden,
moet je als vereniging voldoen aan
elk van de volgende voorwaarden.

Heb je vragen die niet in deze brochure of op onze website
beantwoord worden? Wens je ergens meer informatie over?
Contacteer de dienst Vrije tijd: tel. 013 67 01 10,
vrije.tijd@laakdal.be.
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Voorwaarden
- Het moet een open vereniging zijn waarvan
iedereen lid kan worden.
- De vereniging voert de Nederlandse taal
binnen haar werking en communicatie.
- De vereniging is opgericht als feitelijke
vereniging of vzw en mag bijgevolg geen
beroeps- of handelsdoeleinden hebben.
- De vereniging ontplooit haar activiteiten
hoofdzakelijk op het grondgebied van de
gemeente Laakdal. Uitzondering: indien
geen of onvoldoende infrastructuur
in Laakdal aanwezig is. Uitstappen
georganiseerd door de vereniging
worden aanschouwd als activiteiten in de
gemeente.
- De vereniging heeft een autonoom bestuur,
die personen zijn verantwoordelijk voor de
werking en het beheer van de vereniging.
De vereniging heeft een aanspreekpunt
met een e-mailadres.
- De vereniging heeft een zichtrekening die
bestemd is voor de inkomsten en uitgaven
van de vereniging.
- De vereniging heeft ter bescherming
van haar aangesloten leden een
verzekeringspolis burgerrechtelijke
aansprakelijkheid of de leden zijn
verzekerd via een federatie.
- De vereniging richt zich hoofdzakelijk
op inwoners van Laakdal. Hiervan kan
afgeweken worden als de vereniging een
specifiek aanbod of een bovenregionaal
karakter heeft omdat er geen vergelijkbare
vereniging actief is in de ons omliggende
gemeenten.
- De vereniging kan een actieve werking
aantonen op vlak van bestuur, vergadering,
financiën en ledenwerving.
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Fora/adviesraden
In Laakdal zorgen we voor participatie en inspraak voor onze inwoners en verenigingen.
Met onze fora en adviesraden willen we overleg plegen en adviezen formuleren aan het
bestuur.

UiTpas

Jeugdraad

Vanaf 1 januari 2023 gaan we in Laakdal van start met de UiTpas. UiTpas is dé
voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Deelnemers sparen punten die
ze kunnen inruilen in allerhande voordelen. Mensen in armoede hebben via de UiTpas
recht op het kansentarief aan de kassa. Indien je van jouw vereniging een toegankelijke
vereniging wil maken, dan kan je een UiTpas-vereniging worden.

organiseert de Jeugdraad
ook tal van activiteiten, denk
maar aan de Krakkeviering
en de startdag voor alle
jeugdverenigingen.

culturele verenigingen. Het
forum Cultuur bestaat uit
een kerngroep die zich inzet
voor het brede culturele
leven en verenigingen.
Daarnaast is er een platform
‘Vrienden van de bib’, dat
zich enkel richt op de
bibliotheek.

Forum Klimaat

Sabam en billijke vergoeding
Wanneer je een evenement met muziek
organiseert, ben je verplicht om Sabam en
een billijke vergoeding te betalen. Sabam
beheert de auteursrechten van auteurs,
componisten en uitgevers. De billijke
vergoeding is een wettelijke licentie die je
betaalt wanneer je opgenomen muziek speelt
in een publiek toegankelijke ruimte.
Via Unisono kan je in één beweging zowel
Sabam als de billijke vergoeding regelen voor
jouw activiteit: www.unisono.be/nl. Hier kan
je ook berekenen wat de kostprijs zou zijn
voor jouw activiteit.
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tip
Vraag steeds aan de
verhuurder van de zaal of hij
de billijke vergoeding/Sabam
jaarlijks betaalt, en voor
welk type evenement. Het is
uiteraard niet nodig om dit
dubbel te doen.

Kinderen, jongeren en
jeugdverenigingen hebben
(meer dan ooit) een
mening over het beleid
in hun gemeente. Maar
hoe geraakt die mening
bij beleidsmakers? Via de
Jeugdraad natuurlijk. De
Laakdalse Jeugdraad is
een onafhankelijke raad van
enthousiaste jongeren die
zowel lid als geen lid zijn
van de jeugdverenigingen
uit Laakdal. De Jeugdraad
geeft advies aan het
gemeentebestuur over
alles wat met jongeren
te maken heeft en geeft
ideeën mee die bij de
jeugd spelen. Daarnaast

Het forum Klimaat vraagt
zich af of het anders en
beter kan en wil vorm geven
aan duurzame ideeën.
Het forum adviseert de
gemeente bij het opstellen
van een klimaatactieplan
en bij de verdere uitwerking
van de duurzame ideeën die
Het forum Cultuur
behandelt alle culturele
aangelegenheden in onze
gemeente. We zien cultuur
heel breed; dat gaat van
erfgoed tot de bibliotheek,
van gemeentelijke zalen
tot onze Laakdalse (socio)-
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Fora/adviesraden

hierin gebundeld worden.
We steken ook zelf de
handen uit de mouwen met
acties die onze gemeente
fijner en gezonder maken
om in te wonen.

Het forum Sport is hét
adviesorgaan voor alle
sportieve aangelegenheden
in Laakdal. De Algemene
Vergadering bestaat
uit afgevaardigden van
alle sportinitiatieven in
Laakdal: sportverenigingen,
instellingen, scholen
8

ondernemers versterken
en uitbreiden, door onder
meer de organisatie van
een nieuwjaarsreceptie
en van de Laakdalse
ondernemersprijzen.

sportieve organisaties,
alsook deskundigen
inzake sport komen
minstens één keer per jaar
samen. Daarnaast is er
een kerngroep (dagelijks
bestuur).

Het forum Seniorenwelzijn,
de vroegere Seniorenadviesraad, informeert
senioren, adviseert het
gemeentebestuur en
organiseert evenementen
zoals het seniorenfeest.
Daarnaast bevordert dit
forum de samenwerking
tussen de plaatselijke
seniorenverenigingen
onderling en tussen de
seniorenverenigingen en het
gemeentebestuur.

een inclusief Laakdal,
waarbij alle burgers
kunnen deelnemen aan
het dagelijks leven. Om
hun naam en missie
extra in de verf te zetten,
organiseerden ze de
voorbije jaren enkele acties
tijdens lokale evenementen.

Contactgegevens
Wil jij graag meer info
over een van de fora of
de Jeugdraad of wil je je
graag aansluiten?
Jeugdraad
vrije.tijd@laakdal.be
Forum Cultuur
vrije.tijd@laakdal.be

Het forum Ondernemen
verenigt ondernemers uit
Laakdal die samen met
het gemeentebestuur
willen werken aan een
ondernemingsvriendelijk
klimaat. Dat doen ze
door mee na te denken
over aangelegenheden
die rechtstreeks of
onrechtstreeks de lokale
economie aanbelangen,
zoals het uitwerken van een
strategisch-commercieel
plan, het promoten
van lokaal aankopen,
parkeergelegenheid…
Het forum Ondernemen
wil ook het netwerk
tussen de Laakdalse

Het forum On!beperkt
verdedigt de belangen
van personen met een
beperking en ijvert voor

Forum Internationale
Samenwerking is
een adviesraad en
een overlegorgaan
voor organisaties en
individuen die actief
zijn rond internationale
samenwerking en projecten
in ontwikkelingslanden.
Daarnaast draagt
Laakdal de titel van
“FairTradeGemeente”, wat
wil zeggen dat we aandacht
besteden aan eerlijke en
duurzame handel.

Forum Klimaat
omgeving@laakdal.be
Forum Sport
vrije.tijd@laakdal.be
Forum Seniorenwelzijn
senioren@laakdal.be
Forum Ondernemen
economie@laakdal.be
Forum On!beperkt
onbeperkt@laakdal.be
Forum Internationale
Samenwerking
vrije.tijd@laakdal.be
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Financiële
ondersteuning

Buurtwerking

Leningen
Gemeente Laakdal zorgt voor
de financiële ondersteuning
van verenigingen in de vorm
van renteloze leningen voor
jeugdverenigingen.

Verenigingen
Als vereniging kan je bij de gemeente
subsidies aanvragen. Er zijn zowel subsidies
voor de algemene werking van culturele
en jeugdverenigingen en sportclubs
als voor het organiseren van projecten.
Bovendien kunnen ook niet-georganiseerde
initiatiefnemers projectsubsidies onder
bepaalde voorwaarden aanvragen
binnen de domeinen jeugd, cultuur en
ontwikkelingssamenwerking.
Alle info over subsidies, de procedures
en aanvraagformulieren vind je hier:
www.laakdal.be/subsidies.
Vragen? Contacteer de dienst Vrije tijd:
tel. 013 67 01 10, vrije.tijd@laakdal.be.
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Hoe aanvragen? Je dient het
aanvraagformulier ten laatste
één maand na de activiteit
in bij de dienst evenementen
en je voegt volgende bijlagen
toe: de betalingsbewijzen
van de onkosten, een
bewonersuitnodiging, enkele
sfeerfoto’s. Lukt het je niet
om dit online te doen, neem
dan contact op met de dienst
Evenementen voor een afspraak
(tel. 013 67 01 10).

Gemeente Laakdal ondersteunt ook
buurtinitiatieven met een subsidie.
Dat gaat van een geburenfeest tot een
straatbarbecue. De voorwaarden voor het
bekomen van deze subsidie zijn terug te
vinden in het reglement (www.laakdal.be/
subsidies-voor-buurtwerking).
Hoeveel bedraagt de subsidie? De helft
van de onkosten met een maximum van
125 euro. Onkosten die niet in aanmerking
komen zijn voeding, drank en producten die
worden doorverkocht aan de deelnemers.
Je kan de subsidie maar éénmaal per jaar
aanvragen.

Er zijn rentesubsidies
beschikbaar voor
infrastructuurwerken door
verenigingen.
De gemeente kan zich
daarnaast borg stellen voor een
lening die door een Laakdalse
vereniging aangaat bij een
financiële instelling om nieuwe
infrastructuur op te richten of
om bestaande infrastructuur te
verbeteren op het grondgebied
van de gemeente.
Voor meer informatie over
leningen voor verenigingen
contacteer de dienst Vrije tijd:
vrije.tijd@laakdal.be.

Verzekeringen
Wanneer iemand of iets schade oploopt op jouw
evenement, wil je daar de kosten achteraf uiteraard
niet persoonlijk voor hoeven te dragen. Daarom
is het belangrijk om de risico’s en gevaren van
je evenementen goed te analyseren. Sowieso
ben je als organisator verplicht om een aantal
verzekeringspolissen af te sluiten.
Meer info: ikorganiseer.be/organiseren/verplichteverzekeringen

Vrijwilligersverzekering
Bij de gemeente Laakdal zijn we erg dankbaar
voor het engagement van onze talloze vrijwilligers.
Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig
engagement, is er via Vlaanderen een gratis
verzekering voor vrijwilligers.
Meer info: vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/.

Gratis sportverzekering Sport Vlaanderen
Verenigingen die een sportevenement organiseren,
kunnen een gratis sportverzekering aanvragen.
Je moet de sportverzekering ten minste 3 weken
voor aanvang van de activiteit aanvragen via de
gemeentelijke sportdienst. De medewerkers van
de sportdienst bezorgen je het aanvraagformulier,
dat je later ingevuld aan hen terugbezorgt. De
gemeentelijke sportdienst bezorgt de aanvraag
aan de consulenten (boven)lokale werking van
onze gemeente. Die beslist of de aanvraag wordt
goedgekeurd.
Meer info: www.sport.vlaanderen/verenigingen/
ondersteuning/sportverzekering/
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Uitleendienst

Promotie

Evenementenloket

UiT-kalender

Sporthal ‘Kwade Plas’

Op www.laakdal.be/evenementenloket
kan je in één beweging alle
gemeentelijke verplichtingen
waaraan je moet voldoen om een
evenement te organiseren in orde
brengen. Je kan hier bovendien
materialen, afvalcontainers en
promotie via de gemeentelijke
infokanalen aanvragen.

Wil je een groot publiek bereiken voor je
evenement? Voeg het dan zelf toe op de
UiT-databank (www.uitdatabank.be). Op
die manier is het voor iedereen zichtbaar
in de UiT-kalender.

Accommodaties
We beschikken over twee grote sporthallen die verdeeld zijn
in terreinen:
•
sporthal A (parketzaal, 42m x 24m = 3 terreinen)
•
sporthal B (polyvalente zaal, 32m x 24m = 2 terreinen)
•
Spiegelzaal/dojo (matten, 10m x 12m)
•
een vergaderzaal (max. 25 personen)
•
een voetbalveld
•
een omnisportveld (buiten)
•
een speeltuin
•
vertrek van het Laakdalse MTB-parcours
•
een petanqueterrein

Het reglement omtrent het uitlenen
van materialen vind je hier: www.
laakdal.be/gemeentelijk-reglementop-het-ter-beschikking-stellen-vangemeentelijke-materialenpdf.

Locaties

Je kan de UiT-kalender raadplegen op
www.uitinvlaanderen.be of specifiek
voor Laakdal op www.uitinlaakdal.be.
Als je je evenement op tijd toevoegt aan
de UiT-kalender, voegen we het ook toe
aan de kalender in de rubriek Laakdal
Breekt Uit van ons magazine ‘Laakdal
Leeft’.

Er zijn 7 gemeenschappelijke kleedkamers en 3
privékleedkamers. Enkel de polyvalente zaal kan gehuurd
worden voor niet-sportieve activiteiten.

Het retributiereglement op het
ter beschikking stellen van
gemeentelijke materialen vind je
hier: www.laakdal.be/gemeentelijkematerialen-gepubl-30062020pdf.

Wie kan uitlenen?
Om materiaal te kunnen
uitlenen moet je een
erkende vereniging zijn. Ook
buurtverenigingen kunnen
materiaal uitlenen. Meer
info over de erkenning van je
vereniging vind je op p. 5.
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Reservaties
Je kan het sportcentrum reserveren door te mailen naar
sporthal@laakdal.be:
Meer info: www.laakdal.be/sportcentrum-kwade-plas-info

’t Buurthuis
Infoborden
Via het evenementenloket kan je
aangeven of je publiciteit wil maken voor
je evenement. Op die manier kan je het
evenement laten verschijnen op onze
infoborden. Ook door het evenement toe
te voegen aan de UiT-databank kan het
op de infoborden komen. Je vindt onze
infoborden in elke deelgemeente.

Het Buurthuis is een polyvalente zaal met keuken. Deze
zaal is geschikt voor zowel particulieren, bedrijven
als verenigingen en kan dienen voor evenementen,
vergaderingen, feesten en andere activiteiten. De zaal biedt
plaats voor evenementen met ruim 180 tot 200 personen. De
uitgebreide keuken biedt de mogelijkheid om er ook je eetevenement of restaurantdag te laten doorgaan. De nodige
apparatuur is aanwezig om eten te serveren.
Meer info en reserveren: www.hetbuurthuis.be/feestzalen/
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Locaties
Druivenrank
Naast de markt in Veerle vind je de
zaal Druivenrank. Deze zaal is geschikt
voor zowel particulieren, bedrijven
als verenigingen en kan dienen voor
evenementen, vergaderingen, feesten,
en andere activiteiten. Er is plaats voor
80-100 personen.
Meer info en reserveren: www.
hetbuurthuis.be/feestzalen/feestzaaldruivenrank.

’t Fortun
Het vernieuwd ontmoetingscentrum
het Fortun bestaat uit twee aparte
zalen die individueel of samen kunnen
gebruikt of gehuurd worden. Het
Fortun heeft zowel een grote als een
kleinere zaal, die dienst doet als café,
en enkele vergaderlokalen.
Meer info: www.laakdal.be/
zaalverhuur-en-infrastructuur.

Niet-gemeentelijke huuraccommodaties
Een overzicht van niet-gemeentelijke huuraccommodaties vind je op www.laakdal.be/nietgemeentelijke-huuraccommodaties.
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FairTradeGemeente
Sinds 2009 heeft de gemeente Laakdal de titel van ‘FairTradeGemeente’. We besteden
aandacht aan eerlijke en duurzame handel. We stimuleren horeca en handelaars om Fairtrade
producten en producten uit lokale, duurzame handel aan te bieden.
Wil je als vereniging een actie organiseren rond FairTradeGemeente,
neem contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking via
vrije.tijd@laakdal.be.

Toegankelijkheid
Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan toegankelijkheid.
Daarom sloten we een overeenkomst af met de organisatie Inter, die streeft naar een
toegankelijke en inclusieve samenleving. Zij ondersteunen en adviseren ons bij de
ontwikkeling van een toegankelijkheidsbeleid.
Wil je als vereniging alvast aan de slag om van jouw evenement een toegankelijk evenement
te maken? Forum On!beperkt ontwikkelde een checklist met praktische tips die je kan
bekijken via www.laakdal.be/toegankelijkheid-evenementen.
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Contactgegevens dienst Vrije tijd
Zit je als vereniging nog met andere vragen? Of zijn er bepaalde zaken onduidelijk?
Surf dan zeker naar onze webpagina voor verenigingen: www.laakdal.be/info-verenigingen.
Je kan ons ook bereiken via tel. 013 67 01 10 of vrije.tijd@laakdal.be.

Gemeente Laakdal • Markt 19 • 2430 Laakdal • tel. 013 67 01 10
info@laakdal.be • www.laakdal.be • Volg ons op  

