GEMEENTELIJKE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR KORTENBERGSE VERENIGINGEN





Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het erkenningsreglement voor Kortenbergse verenigingen.
Alleen verenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig
indienen, komen in aanmerking voor erkenning.
Een elektronische versie is ter beschikking op de gemeentelijke website. Indien uw vereniging reeds
erkend was heeft u via de website toegang tot uw erkenningaanvraag van vorig jaar. U kan deze
aanpassen en opnieuw indienen.
Het dossier moet jaarlijks ingediend worden op de vrijetijdsdienst tussen 1 augustus en 30
september. Nieuwe verenigingen kunnen op elke moment van het jaar een aanvraag indienen.

Naam vereniging: ..............................................................................................................................
1) Adresgegevens vereniging:
Correspondentieadres vereniging: ………………………………………..................
……………………………………………………………………………..............………
Website van de vereniging: ………………………………....................………
Algemeen e-mailadres: ………………………………………..............……………...
Rekeningnummer vereniging: …………………………………………………………
2) Adresgegevens contactpersoon voor het dossier:
Naam: …………………………………………………………………………............
Functie in de vereniging: …………………………………………..……............
Adres indien verschillend van correspondentieadres: ……………………………………...
………………………………………………………………………………………...
E-mail-adres: …………………………………………………………………….…...
Tel./gsm: ……………………………………………………………….….......…….
3) Binnen welke werksoort is uw vereniging in te delen. (Kleur bolletje zwart)

○ sport

○ ontwikkelingsamenwerking

○ cultuur

○ natuur

○ jeugd

○ buurtcomité

○ senioren

○ andere:

○ welzijn

4) Welke activiteit biedt uw vereniging aan?
…………………………………………………………………………………….....

5) Heeft uw vereniging een specifieke jeugdwerking?
…………………………………………………………………………………….....
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6) Is uw vereniging een Nederlandstalige vereniging en biedt zij aan haar leden uitsluitend
Nederlandstalige initiatieven aan?
JA/NEE
7) Oprichtingsdatum van uw vereniging: ………………
8) Is uw vereniging een vzw of een feitelijke vereniging?
………………………………………………………………………..
Indien feitelijke vereniging:
Huishoudelijk reglement van uw vereniging als bijlage toevoegen.
Indien vzw:
Kopie van de in het staatsblad verschenen statuten van uw vereniging als bijlage toevoegen.
9) Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers door
een verzekering gedekt?
JA/NEE
Gelieve de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer te vermelden: …………………………..........
10) Zijn de lichamelijk ongevallen van leden van uw vereniging door een verzekering gedenkt?
JA/NEE
Gelieve de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer te vermelden: …………………………..........
11) Is uw vereniging aangesloten bij een erkende federatie, bond, koepel, …?
JA/NEE
Zo ja, wat is de naam van de federatie, bond, koepel, … waarbij uw vereniging is aangesloten:

.......................................................................................................................................
12) Bestuursleden van uw vereniging:
functie

naam en voornaam bestuurslid adres

voorzitter
penningmeester
secretaris
afgevaardigde adviesraad
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13) Aantal leden aangesloten bij uw vereniging:
Totaal aantal leden: ……….
waarvan …. bestuursleden. Hiervan wonen er …. in Kortenberg
waarvan ……….. actieve leden. Hiervan wonen er … in Kortenberg
waarvan … mannen en … vrouwen
waarvan … -16 jaar en … + 16 jaar
14) Overzicht van activiteiten betreffende het komende en het voorbije werkjaar.
Indien nodig kan dit overzicht opgevraagd worden.

De ondertekenaars verklaren op eer dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Niet correct invullen kan
leiden tot sancties.
Datum:

de secretaris

de voorzitter

(naam + handtekening)
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