GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR ERKENNING VAN LOKALE VERENIGINGEN
1) Omschrijving
Deze erkenning stimuleert lokale verenigingen om een kwaliteitsvolle werking te ontwikkelen Erkende
verenigingen kunnen gemeentelijke subsidie aanvragen.
2) Begunstigden
Deze erkenning kan toegekend worden aan alle lokale verenigingen die in de gemeente Zedelgem
werkzaam zijn en hun zetel hebben, als ze voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in dit reglement.
Deze verenigingen zijn opgericht op privaat initiatief en worden geleid door privé-personen, zonder
beroeps- of commerciële doeleinden.
Soorten lokale verenigingen
 Socio-culturele verenigingen:
o

Particuliere verenigingen of instellingen die als hoofddoel activiteiten organiseren die
bijdragen tot de culturele ontwikkeling en culturele vorming van de leden.

 Sportverenigingen / Sportorganisaties:
o

een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als
primaire doelstelling de beoefening van sport

 Jeugd(werk)initiatieven:
o

Het jeugd(werk)initiatief organiseert groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten voor en
met kinderen en jongeren. (spel, recreatie, ontmoeting, creativiteit, vorming,
kadervorming, bevorderen van integratie van maatschappelijk kwetsbaren, …).

o

De activiteiten moeten doorgaan in de vrije tijd en onder begeleiding.

o

Het jeugd(werk)initiatief richt zich:

o



in hoofdzaak op Zedelgemse jongeren tussen 0 en 25 jaar



of Zedelgemse jongeren tot 35 jaar die verantwoordelijkheid dragen in de
organisatie.



Bij de jeugdorganisaties die zich voornamelijk richten op personen met een
vertraagde mentale ontwikkeling wordt de maximum leeftijd van de jongeren
bepaald op 35 jaar.

Jongerenafdelingen van politieke partijen kunnen erkend worden als jeugd(werk)initiatief,
maar maken geen aanspraak op subsidiëring als jeugd(werk)initiatief.

 Ouderenverenigingen:
o

verenigingen die als hoofddoel activiteiten organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling
en vorming van hun leden in uitvoering van het decreet van 7 december 2012 betreffende
het lokaal seniorenbeleid.

3) Voorwerp
-

De erkenning wordt toegewezen door het college van burgemeester en schepenen op voorstel en
gemotiveerd advies van de bevoegde gemeentelijke adviesraad.

-

De erkenning is geldig voor één legislatuur.

4) Voorwaarden voor erkenning
Socio-cultureel
Zetel
Samenstelling

Bestuur

Taal
Aantal leden
Activiteiten

Sport
Jeugd(werk)initiatief
De zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van Zedelgem.

De aansluiting bij en de
werking van de organisatie
moet openstaan voor alle
inwoners van de gemeente,
weliswaar onder
voorwaarde dat zij de eigen
waarden en normen,
reglementen en
doelstellingen van de
vereniging eerbiedigen.
Min. 3 personen met
duidelijk omschreven
functies

De aansluiting bij en de
werking van de organisatie
moet openstaan voor alle
inwoners van de gemeente,
weliswaar onder
voorwaarde dat zij de eigen
waarden en normen,
reglementen en
doelstellingen van de
vereniging eerbiedigen.
Min. 3 personen met
duidelijk omschreven
functies

Het jeugd(werk)initiatief
mag niemand uitsluiten op
basis van huidskleur,
overtuiging of religie.

Ouderen

De aansluiting bij en de
werking van de organisatie
moet openstaan voor alle
inwoners van de gemeente,
weliswaar onder
voorwaarde dat zij de eigen
waarden en normen,
reglementen en
doelstellingen van de
vereniging eerbiedigen.
Min. 3 personen met
duidelijk omschreven
functies

Meerderheid van het
bestuur woont in
Zedelgem en is jonger
dan 25 jaar
Beheer en begeleiding
gebeuren in hoofdzaak
door jongeren die zich
vrijwillig inzetten
De taal van de werking en organisatie is Nederlands. Alle gegevens en documenten van de vereniging moeten in het
Nederlands aanwezig zijn op de zetel.
Min. 15, bestuursleden niet Min. 15, bestuursleden niet
Min. 20, leiding niet
Min. 15, bestuursleden niet
inbegrepen
inbegrepen
meegerekend
inbegrepen
Min. De helft van de
Min. De helft van de
Hoofdactiviteit op
Min. De helft van de
activiteiten moet
sportieve activiteiten
grondgebied Zedelgem
activiteiten moet
plaatsvinden op het
moet plaatsvinden op
plaatsvinden op het
Per werkjaar min. 10
grondgebied Zedelgem
het grondgebied
grondgebied Zedelgem
activiteiten in
Zedelgem
groepsverband (excl.
Podiumkunstenverenigi
Twee derde van hun
ngen: minstens één
Vergaderingen)
leden moet op het
Indien de sportclub kan
openbare opvoering in
aantonen dat er geen,
grondgebied Zedelgem
de gemeente
onvoldoende of niet
wonen
aangepaste
Vrijetijds- en

erfgoedverenigingen:
minstens drie
activiteiten met socioculturele inhoud
Alle verenigingen:
minstens drie
bestuursvergaderingen

Verzekering
Controles
Nieuwe verenigingen

Stopzetting

accommodatie aanwezig
is op het gemeentelijk
grondgebied, dan is
deze voorwaarde niet
van toepassing.
Sportclubs met een
jeugdwerking moeten
afzonderlijke trainingen
of wedstrijden
organiseren voor de
jeugd.
De sportclub moet het
bewijs leveren dat zij
minstens één
sportactiviteit per
maand of 10 per jaar
organiseert
Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor leden, bestuursleden en of leiding
Elke vereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om erkenning, alle eventuele controles van het
gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse.
Verenigingen die in de loop van de legislatuur worden opgericht, kunnen pas 1 jaar na de oprichtingsdatum erkend
worden voor de rest van de legislatuur. Vooraleer de betrokken adviesraad het college van burgemeester en schepenen
adviseert over deze erkenning, moet de lokale vereniging haar werking voorstellen in de adviesraad. Dit gebeurt op
initiatief van de lokale vereniging.
Indien de lokale vereniging niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, wordt de erkenning geweigerd of
ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen. Dit brengt met zich mee dat de lokale vereniging geen
recht op subsidies heeft. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de desbetreffende lokale vereniging.

5) Procedure
-

De erkenningsaanvraag gebeurt aan het begin van elke legislatuur. Verenigingen die in de loop van de
legislatuur opgericht worden, kunnen pas 1 jaar na de oprichtingsdatum erkend worden voor de rest van
de lopende legislatuur.

-

De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de betrokken gemeentelijke dienst en worden samen met de
nodige bewijsstukken als één dossier ingediend bij de betrokken gemeentelijke dienst.

-

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het dossier opgemaakt door
de betrokken gemeentelijke dienst en het advies van de betrokken gemeentelijke adviesraad, uiterlijk tegen
9 maanden na de installatie van de gemeenteraad, over de erkenningsvoorwaarden. Voor verenigingen die
in de loop van de legislatuur een aanvraag indienen, beslist het college van burgemeester en schepenen
binnen de 3 maanden na indiening van hun aanvraag.

-

Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren worden niet weerhouden.

6) Overgangsbepalingen
–

Dit subsidiereglement is geldig vanaf 1 februari 2014.

–

Dit erkenningsreglement vervangt alle voorgaande sectorspecifieke reglementen.

7) Slotbepaling
-

Bij wijziging van dit reglement wordt voorafgaand het advies van de betrokken gemeentelijke adviesraden
gevraagd.

-

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en treedt in werking op 1 februari 2014.

