
 
 

EVENEMENTEN 
Erkenningsreglement voor Zedelgemse verenigingen 
 
 

Het lokaal bestuur stimuleert lokale verenigingen om een kwaliteitsvolle werking te ontwikkelen. Lokale verenigingen met een 

structurele werking kunnen erkend worden indien ze voldoen aan de voorwaarden uit dit reglement. 

Definities 

▪ Een lokale vereniging is opgericht door particulieren en wordt bestuurd door privépersonen. Het secretariaat bevindt zich op het grondgebied van 

Zedelgem. De vereniging of organisatie heeft geen beroeps- of commerciële doeleinden. Het bestuur bestaat uit minstens 3 personen, wonend op 

verschillend adres en met duidelijk omschreven functies. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in.  
▪ De vereniging heeft als hoofddoelstelling: 

a. Een socio culturele vereniging organiseert activiteiten die bijdragen tot de culturele ontwikkeling en culturele vorming van de leden. 
b. Een sportclub stimuleert de sportbeoefening van haar leden. De activiteiten worden individueel of in ploegverband beoefend met een 

competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat; 

c. Een jeugdvereniging organiseert groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten voor en met kinderen en jongeren. De activiteiten moeten 

doorgaan in de vrije tijd en onder begeleiding. Het jeugd(werk)initiatief richt zich 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. Bij een jeugdvereniging 
gebeurt het beheer en de begeleiding in hoofdzaak door jongeren die zich vrijwillig inzetten.  

d. Een seniorenvereniging organiseert activiteiten die bijdragen tot de ontwikkeling en vorming van hun leden. 
e. Een maatschappelijke vereniging is een vereniging met als primaire doelstelling een andere doelstelling dan voornoemde, maar die 

maatschappelijk relevant is. 

Erkenningsvoorwaarden 

▪ De vereniging organiseert activiteiten die bijdragen tot de doelstelling waarvoor de vereniging is opgericht. 
▪ De vereniging ontplooit een structurele en actieve werking op het grondgebied van de gemeente. De activiteiten kunnen ook doorgaan buiten de 

gemeente, maar steeds gericht op deelname van inwoners van Zedelgem.  

▪ Onder ‘structureel’ verstaan we: 
a. de organisatie van minstens 10 activiteiten per jaar (exclusief vergaderingen),  

b. ofwel het op regelmatige wijze organiseren van een activiteit die ondersteund wordt door vrijwillig initiatief en maatschappelijk 

engagement. 

▪ De vereniging telt minstens 20 leden, bestuursleden/leiding niet inbegrepen. 
▪ Minstens 20 procent van de leden van de vereniging zijn inwoners van Zedelgem. 

▪ Er worden minstens drie bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. 
▪ De vereniging zorgt voor een burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor leden en bestuursleden/leiding. 
▪ Alle inwoners kunnen zich aansluiten, weliswaar onder voorwaarde dat zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de 

vereniging/organisatie eerbiedigen. 

▪ Er mag niemand uitgesloten worden op basis van huidskleur, overtuiging of religie. 
▪ De taal van de werking is in het Nederlands.  Alle gegevens en documenten moeten in het Nederlands opgesteld worden.  

 

Commerciële initiatieven, beroepsinitiatieven, mutualiteiten, vakorganisaties, politieke partijen, verenigingen van jaartallen en organisaties van 
wijkfeesten komen niet in aanmerking voor erkenning in het kader van dit reglement. 

Procedure 

▪ Iedere vereniging dient aan het begin van de legislatuur éénmalig een aanvraag tot erkenning in. De erkenning is geldig voor één 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 
legislatuur. 

▪ Voor verenigingen die in de loop van de legislatuur een aanvraag indienen, beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van de 
betrokken adviesraad, binnen de 3 maanden na indiening van hun aanvraag . 

▪ Elke vereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om erkenning, alle eventuele controles van het lokaal bestuur, met inbegrip van het 

onderzoek ter plaatse. 
▪ Indien de vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, dan wordt de erkenning geweigerd of ingetrokken door het college 

van burgemeester en schepenen.  Dit brengt met zich mee dat de vereniging geen recht heeft op alle voordelen van een erkende vereniging.  Dit 

wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokken vereniging. 

Slotbepaling 

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

▪ Dit erkenningsreglement vervangt het voorgaand erkenningsreglement. 

▪ Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en treedt in werking op 1 april 2019. 

 
 


