Reglement houdende erkenning van Laakdalse verenigingen
Datum besluit
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 15 december 2020.
Artikel 1 – Definities en toepassingsgebied
Dit reglement regelt de erkenning van de jeugd-, sport-, senioren-, socio-culturele verenigingen,
milieuverenigingen en de vierde-pijlerorganisaties van de gemeente Laakdal.
Vereniging:
Is een groep van mensen die structureel en duurzaam organiseren en een jaarwerking ontplooien waar
ieder lid aan kan deelnemen.
De werking van een vereniging versterkt het sociaal weefsel van de gemeente, zet aan tot
maatschappelijk engagement door de leden te activeren, te vormen en te ondersteunen.
Erkenning:
De vereniging kan worden erkend in slechts één forum.

Artikel 2 – Algemene erkenningsvoorwaarden
§1. Om als vereniging erkend te worden, moet deze voldoen aan elk van de volgende 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 heeft 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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Artikel 3 - Erkenningsaanvraag
De erkenning wordt aangevraagd of hernieuwd bij de betrokken gemeentelijke dienst via de daartoe
bestaande toepassing op het e-loket of het aanvraagformulier en voorzien van de gevraagde
bewijsstukken.
Artikel 4 - Indeling en beoordeling
§1. De indeling van de vereniging wordt gebaseerd op de volgende elementen:
- Sportverenigingen:
zijn alle verenigingen die in hoofdtaak sport aanbieden die onder één van volgende luiken vallen:
▪
sporten die behoren tot erkende Vlaamse sportfederaties
▪
sporten die voorkomen op de sporttakkenlijst
▪
sporten die in sportieve vrijetijdsbesteding voorzien, bv. vrijetijdscluster luchtactiviteiten,
vrijetijdscluster dierenhobby’s, vrijetijdscluster internationale volkspelen, vrijetijdscluster
traditionele volkspelen
▪
sporten die een duidelijke fysieke activiteit inhouden
Het forum Sport brengt advies uit over de erkenning van sportverenigingen.

- Jeugdverenigingen:
Zijn verenigingen voor of door kinderen en jongeren van 3 tot en met 30 jaar die in de vrije tijd en onder
educatieve begeleiding activiteiten organiseren die gericht zijn op de bevordering van de algemene en
integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren die eraan deelnemen.
De zogenaamde bestuursleden van jeugdverenigingen zijn hoofdzakelijk niet ouder dan 35 jaar
De leden van jeugdverenigingen zijn hoofdzakelijk niet ouder dan 30 jaar
De vereniging moet onafhankelijk van een eventuele (overkoepelende) volwassenenvereniging
werken en een aparte boekhouding hebben
Volgende jeugdwerkinitiatieven kunnen erkend worden:
▪ jeugdvereniging
▪ jeugdhuis
▪ jeugdatelier
De Jeugdraad brengt advies uit over de erkenning van jeugdverenigingen.

-Seniorenverenigingen
Is een vereniging die als primaire doelstelling heeft groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten te organiseren
voor en/of door personen vanaf 55 jaar.
Minstens 50% van de actieve leden zijn ouder dan 55 jaar.
Het forum Seniorenwelzijn brengt advies uit over de erkenning van seniorenverenigingen.

- Socio-culturele verenigingen :
Is een vereniging die een doel nastreeft dat gericht is op de verhoging van de participatie aan cultuur, de
bevordering van educatie, het stimuleren van gemeenschapsvorming en de ontspanning van inwoners.
Volgende initiatieven kunnen erkend worden:
▪
Amateurkunstbeoefening
▪
Volksontwikkelingswerk
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▪
▪
▪
▪
▪

Sociale vrijetijdsbesteding
Buurtcomités
Ouderverenigingen
Middenstandsverenigingen
Verenigingen voor mensen met een beperking

Het forum Cultuur brengt advies uit over de erkenning van socio-culturele verenigingen met uitzondering
van middenstandsverenigingen en de verenigingen voor personen met een beperking. Dit verloopt via het
forum Ondernemen voor de middenstandsverenigingen en voor de verenigingen voor mensen met een
beperking via het forum On!beperkt.

- Milieuverenigingen:
Is een vereniging die als doel heeft het duurzaam behoud, het beheer en de ontwikkeling van de
leefomgeving alsook het stimuleren van de participatie hieraan door derden.
Het forum Klimaat brengt advies uit over de erkenning van milieuverenigingen.

- Vierdepijlerorganisaties:
De vierde pijler is een verzamelnaam voor ontwikkelingssteun aan projecten, draagvlak- en
bewustwordingsinitiatieven door bedrijven, scholen, serviceclubs, maar ook door lokale particuliere
initiatieven.
Het forum Internationale Samenwerking brengt advies uit over de erkenning van vierdepijlerorganisaties.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt in het eerste jaar van de legislatuur, na advies van
het bevoegde forum en de betrokken dienst, over de erkenningslijst en de erkenning van nieuwe
verenigingen in de loop van de legislatuur.
Artikel 5 – Indienen van het erkenningsdossier
De vereniging dient op eigen initiatief een aanvraag in tot erkenning in één van de bevoegde forums.
De nodige bewijsstukken moeten samen met de aanvraag ingediend worden.
Artikel 6 - Controle en verlenging van erkenning
De controle en verlenging van erkenning gebeurt door het forum en de betrokken dienst van het lokaal
bestuur. Bij twijfelgevallen zal dit voorgelegd worden aan het schepencollege na advies van het forum en
de betrokken dienst.
Artikel 7 - Voordelen van de erkenning voor de vereniging
De erkenning geeft toegang tot:
- Publicatie van de activiteiten van de vereniging via de gemeentelijke communicatiekanalen in
overeenstemming met de geldende publicatievoorwaarden
- Gebruikmaken van gemeentelijke materialen volgens de voorwaarden van het geldende
reglement
- Aanvragen subsidies volgens de voorwaarden opgenomen in het geldende subsidiereglement
Artikel 8 - Maatregelen bij het verschaffen van onjuiste gegevens of misbruik
§1. Verenigingen die hun erkenning niet tijdig hernieuwen door een aanvraag tot verlenging van de
erkenning of niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden verliezen de erkenning.
§2. Het lokaal bestuur behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te controleren.
§3. Indien blijkt dat een vereniging doelbewust onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht
de erkenning heeft verkregen of behoudt, kan het college van burgemeester en schepenen de erkenning
van de vereniging tijdelijk of permanent intrekken, eventueel na advies van het forum.
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