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Voorwaarden erkende verenigingen 

   

    

ART. 1. ERKENNING 

§ 1 – De erkenning van een plaatselijke vereniging gebeurt door het college van burgemeester en 

schepenen.  

§ 2 – Een nieuwe vereniging die voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in dit erkenningsreglement 
maar nog geen jaar actief is, krijgt een voorlopige erkenning.  

§ 3 – Een vereniging die minstens één jaar actief is en voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in dit 
reglement krijgt een definitieve erkenning.  

ART. 2. VOORWAARDEN 

§ 1 – De activiteiten van de vereniging ontplooien zich hoofdzakelijk op het grondgebied van Ingelmunster, 
tenzij kan bewezen worden dat de activiteiten niet (alleen) op het grondgebied van de gemeente kunnen 

beoefend worden.  

§ 2 – De werking van de vereniging is hoofdzakelijk gericht op de inwoners van Ingelmunster. 

§ 3 – De vereniging streeft geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden na. 

§ 4 – De activiteiten van de vereniging hebben een open karakter. Ze zijn toegankelijk voor alle inwoners 

van de gemeente Ingelmunster, al dan niet via een verplicht lidmaatschap. De vereniging moet kunnen 

aantonen dat ze haar activiteiten voldoende bekend maakt bij het publiek.  

§ 5 – De vereniging heeft een gestructureerd bestuur van minstens drie leden. Minstens 50 procent van 

deze leden woont in Ingelmunster, tenzij de vereniging omwille van haar werking en/of bovenlokale 
uitstraling kan aantonen dat bestuursleden van buiten de gemeente noodzakelijk zijn. 

§ 6 – De vereniging is houder van een rekeningnummer op naam van de vereniging waarop eventuele 

subsidies kunnen uitbetaald worden. 

§ 7 – De vereniging mag niet erkend zijn in een andere gemeente. 

ART. 3. DOSSIER AANVRAAG 

§ 1 – De vereniging dient een aanvraagformulier in, zoals opgenomen in bijlage. Dit aanvraagformulier is 

volledig ingevuld en ondertekend door 2 bestuursleden. 

§ 2 – Het dossier bevat volgende zaken in bijlage: 

- het statuut of een gedetailleerde omschrijving van de aard en de doelstellingen van de vereniging.  

- een lijst van de bestuursleden, met vermelding van naam, adres en geboortedatum. 
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- een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Indien de erkenningsaanvraag gebeurt 

bij aanvang van het eerste werkingsjaar, wordt een overzicht van de geplande activiteiten van het 

eerste werkjaar verwacht. 

§ 3 – De vereniging dient op het formulier aan te duiden onder welk domein zij erkend wenst te worden.  

§ 4 – Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking voor erkenning. 

ART. 4. ONDERZOEK 

§ 1 – De gemachtigd ambtenaar kan altijd de nodige onderzoeken verrichten om de verstrekte gegevens te 

controleren op hun juistheid en volledigheid. De verenigingen dienen hierbij steeds hun volledige 
medewerking te verlenen. 

ART. 5. RECHTEN VAN ERKENDE VERENIGING 

§ 1 – Verenigingen die voorlopig erkend zijn,  

- kunnen een beroep doen op de gemeentelijke infrastructuur (zie algemeen en specifieke 

zalenreglementen). 

- kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst (zie reglement uitleendienst). 

§ 2 – Verenigingen die definitief erkend zijn,  

- kunnen een beroep doen op de gemeentelijke infrastructuur (zie algemeen en specifieke 

zalenreglementen). 

- kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst (zie reglement uitleendienst). 

- krijgen een basissubsidie van 100 € per werkjaar. Deze subsidie vervalt wanneer de vereniging 

ondersteund wordt via een ander gemeentelijk subsidiereglement. 

- krijgen, één keer per werkjaar, gemeentelijke ‘Kadobonnen’ ter waarde van 50 €.  

- Kunnen een aanvraag indienen om toe te treden tot één van de bestaande adviesraden (zie 
statuten adviesraden). 

§ 3 – Politieke partijen die een erkenning aanvragen kunnen enkel genieten van dezelfde voordelen als 

verenigingen die voorlopig erkend zijn.  

§ 6 – Voor het behouden van bovenstaande voordelen dient het erkenningsformulier jaarlijks te worden 

herbevestigd. Indien er gegevens gewijzigd zijn, dienen deze aangepast te worden door het bestuur van 
de vereniging. Wanneer blijkt dat een vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, 

vervalt de erkenning en bijgevolg alle daaruit voortvloeiende rechten. 


