ZITTING VAN 3 OKTOBER 2011
AANWEZIG: Chris Taes, burgemeester-voorzitter; Erwin Willems, Ann Outtier-Vannerem, Stef
Ryckmans, Paul Goeminne, Bart Nevens, schepenen; Marcel Mesmans, Julia De Coster, Albert
Sommereyns, Willy Trappeniers, Bea Verstraeten, Koenraad Flamant, Luk Vanbiervliet, Francis
Peeters, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Christine De Winter, Albert Gilles, Lia Vandeven,
Myriam Van Tricht, Philippe Bossin, Richard Donny, Roger Broos, Kris Vrebos, Hendrik
Trappeniers, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

4.

Reglement betreffende de gemeentelijke erkenning van verenigingen

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugdwerkbeleid;
Gelet op het op de gemeenteraad van 17/12/07 goedgekeurde vrijetijdsbeleidsplan waar in doelstelling
1.1 wordt gesteld dat de erkenning van verenigingen een bevoegdheid is van de gemeente;
Overwegend het belang dat het gemeentebestuur hecht aan het vrijwilligerswerk in de cultuur, jeugd
en sportsector;
Overwegend dat er geen fundamentele wijzingen aan het reglement dienen aangebracht te worden
maar dat een opstelfout dient rechtgezet te worden, meer bepaald dat artikel 7 en 8 moeten
omgewisseld worden;
Gelet op de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Erwin Willems, Ann Outtier-Vannerem, Stef Ryckmans, Paul Goeminne,
Bart Nevens, schepenen; Marcel Mesmans, Julia De Coster, Albert Sommereyns, Willy Trappeniers,
Bea Verstraeten, Koenraad Flamant, Francis Peeters, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Christine De
Winter, Albert Gilles, Lia Vandeven, Myriam Van Tricht, Philippe Bossin, Richard Donny, Roger
Broos, Kris Vrebos, Hendrik Trappeniers
- Onthouden zich: Luk Vanbiervliet
Besluit: Met 24 stemmen voor en 1 onthouding
Het reglement betreffende de gemeentelijke erkenning van verenigingen wordt als volgt goedgekeurd:
ERKENNINGSVOORWAARDEN
Artikel 1: Wie
Komen in aanmerking voor erkenning:
1. private rechtspersonen met onbaatzuchtig oogmerk (vzw, beroepsverenigingen);
2. feitelijke verenigingen;
3. afdelingen van een nationale structuur.
Verenigingen dienen opgericht te zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
Artikel 2: Advies
Het college beslist of een nieuwe vereniging al dan niet erkend wordt. Er wordt door het college
advies gevraagd bij de bevoegde adviesraad zijnde de cultuur-, jeugd, senioren-, sport-, milieu-,
welzijnraad of de raad voor ontwikkelingssamenwerking en, indien van toepassing, van de
deelgemeentelijke verenigingsraad waarvan de vereniging lid is. Indien het advies niet gevolgd
wordt, moet het college dit motiveren. De jaarlijkse vernieuwing van de erkenning moet niet worden
voorgelegd aan de bevoegde adviesraad, tenzij de doelstellingen van de vereniging gewijzigd zijn. Aan

de verenigingsraden en de beheerraad van GC Colomba wordt regelmatig een lijst van erkende
verenigingen overgemaakt. Ook alle wijzigingen worden aan hen meegedeeld.
Artikel 3: Nieuwe verenigingen
Een nieuwe vereniging kan in afwachting tot een definitieve erkenning een voorlopige erkenning
krijgen die het mogelijk maakt om de infrastructuur tegen gunsttarief te huren.
Artikel 4: Open vereniging
De vereniging moet open staan voor alle inwoners in Kortenberg. Hieronder wordt verstaan dat
iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de algemeen democratische
waarden en normen en reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
Artikel 5: Statuten of huishoudelijk reglement
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging moet in het bezit zijn van
de gemeentelijke vrijetijdsdienst.
Artikel 6: Bestuur
De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende personen (vb.
voorzitter, penningmeester, secretaris, …).
Artikel 7: Woonplaats leden
De meerderheid van de bestuursleden en de meerderheid van de aangesloten leden moet in de
gemeente wonen. Het college kan een uitzondering maken voor verenigingen met een bovenlokale
uitstraling, ontstaan in de gemeente of een uitzonderlijk karakter. De lijst met uitzonderingen wordt
jaarlijks door het college goedgekeurd.
Artikel 8: Aantal leden
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens 6 aangesloten leden hebben.
Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het college.
Artikel 9: Taal
De vereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. Teneinde de integratie van de leden in
de lokale gemeenschap te ondersteunen dient de vereniging dan ook het Nederlands te gebruiken bij
haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging bestemd voor de
inwendige werking en voor de bevolking dienen in het Nederlands opgesteld te zijn.
Artikel 10: Plaats van werking
Minstens de helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Indien er
geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied,
dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
Artikel 11: Actieve werking
De vereniging moet een actieve werking kunnen aantonen. Een actieve werking is verschillend per
werksoort vandaar de onderstaande opsplitsing:
- sportverenigingen: minstens 4 activiteiten per maand gedurende minstens 6 maanden per jaar
- cultuurvereniging: minstens 10 activiteiten per jaar
- jeugdvereniging: minstens 3 activiteiten per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
- een seniorenvereniging: minstens 1 activiteit per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
- een welzijnsvereniging: minstens 1 activiteit per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
- een vereniging voor ontwikkelingssamenwerking: minstens 1 activiteit per jaar
- een natuurvereniging: minstens 2 activiteiten per jaar
- buurtcomité: minstens 1 activiteit per jaar
- andere: ouderraden van scholen, parochieraden, oud-strijders, politieke afdelingen, vakbonden,
middenstand, …

Artikel 12: Verzekering
De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de vereniging, haar bestuurders, lesgevers en leiding moet
door een verzekering gedekt zijn.
De vereniging wordt sterk aangeraden om ter bescherming van haar bestuurders, lesgevers, leiding en
aangesloten leden een verzekeringspolis voor lichamelijke ongevallen (LO) afsluiten. Deze LO-polis
is verplicht voor sportverenigingen en jeugdbewegingen.
Deze verzekeringen kunnen ook door een koepel of federatie afgesloten worden.
Artikel 13: Werksoorten
Een vereniging wordt erkend in één van de volgende werksoorten. De vereniging kiest zelf tot welke
werksoort ze behoren.
a. een sportvereniging is een vereniging waarin sportactiviteiten individueel of in ploegverband
worden beoefend met een competitief of recreatief karakter.
b. een cultuurvereniging is een vereniging actief in één van de volgende domeinen: actieve
kunstbeoefening, sociaal-cultureel vormingswerk of culturele vrijetijdsbesteding.
c. een jeugdvereniging is vereniging met als opdracht groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis
van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd (3 tot 25 jaar), die daaraan deelneemt op
vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
d. een seniorenvereniging is een vereniging die zich richt op medioren of senioren.
e. een welzijnsvereniging heeft de bevordering van het welzijn en gezondheid van de bevolking tot
doel
f. een vereniging voor ontwikkelingssamenwerking is een vereniging die naar duurzame
ontwikkeling streeft in het Zuiden en daarbij de betrokkenheid van de bevolking in het Noorden
nastreeft
g. een natuurvereniging is een vereniging waarin de natuur centraal staat in de werking.
h. een buurtcomité is een vereniging die tracht in een buurt (minimum 1 straat) het
gemeenschapsleven te versterken door allerhande activiteiten.
i. andere: ouderraden van scholen, parochieraden, oud-strijders, politieke afdelingen, vakbonden,
middenstand
Artikel 14: Niet-erkende Kortenbergse vereniging
Een niet-erkende Kortenbergse vereniging voldoet aan artikel 7 en 9 maar niet aan één of meerdere
van de andere criteria.
Artikel 15 : Bovenlokale verenigingen
Het college kan beslissen om een vereniging met bovenlokale werking een apart statuut toe te kennen.
Indien ze voldoen aan bovenstaande criteria behalve aan artikel 7 en 10 kunnen ze voor één activiteit
beschouwd worden als een Kortenbergse vereniging met dezelfde voordelen. Het college beslist
autonoom of ze de werking van de bovenlokale vereniging maatschappelijk relevant genoeg vindt om
ze dit statuut toe te kennen. Deze aparte erkenning moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
Artikel 16: Voordelen
De voordelen van erkenning door de gemeente zijn:
Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen gunsttarief en de mogelijkheid van het
maken van online reservaties (zie ook apart verhuurreglement)
Gebruik van de gemeentelijke uitleendienst (zie ook apart reglement voor materiële steun)
Gratis promotie op gemeentelijke webstek, in gemeentelijk informatieblad, op gemeentelijke
infoborden (zie ook apart reglement voor promotionele steun)
Mogelijkheden voor bestuursleden voor het ontvangen van een toelage bij het volgen van
opleiding (zie aparte reglementen kadervorming)
Mogelijkheid om gemeentelijke subsidies aan te vragen onder de voorwaarden gesteld binnen
de gemeentelijk subsidiereglementen

Artikel 17: Procedure
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
Voorlopige erkenning:
- Een vereniging kan mits het voldoen aan de bovenstaande criteria en het voorleggen van een
planning een voorlopige erkenning krijgen voor 6 maanden. Deze vervalt automatisch na 6
maanden. Het is aan de vereniging om tijdig de procedure voor een eerste officiële erkenning
op te starten.
Een eerste erkenning:
- De aanvraag tot een eerste officiële erkenning wordt door de nieuwe vereniging op de daartoe
bestemde formulieren ingediend bij de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vereniging kan
gebruik maken van het digitaal formulier op de gemeentelijke website. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar op de gemeentelijke vrijetijdsdienst. Een eerste
erkenningsaanvraag kan elk moment van het jaar ingediend worden en is geldig tot het einde
van het werkjaar zijnde 30 september.
De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning:
- De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning gebeurt door het toesturen van de
verenigingsgegevens aan de erkende vereniging die ze vervolgens verbetert en of aanvult. De
hernieuwing van de erkenning dient te gebeuren tussen 1 augustus en 30 september.
- Tussen 30 september en 15 oktober kan beroep aangetekend worden bij het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 18 : Sanctie
Indien er wordt vastgesteld dat de vereniging door middel van het opgeven van foutieve informatie
onrechtmatig een erkenning heeft verkregen, verliest ze deze erkenning onmiddellijk voor minstens 1
jaar.
Artikel 19: In werking
Het vernieuwde reglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2010.
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