PROCEDURE tot ERKENNING van een KASTELSE/SPECIFIEKE VERENIGING
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2013

Artikel 1: een erkenning als Kastelse vereniging

VOORWAARDEN
1. De vereniging heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente Kasterlee.
2. De vereniging wordt geleid door een bestuur van min. 3 personen.
3. De vereniging heeft een ledenlijst van min. tien leden.
4. Minimaal de helft van de leden is gedomicilieerd in Kasterlee.
5. De vereniging kan een actieve werking van min. acht activiteiten per jaar voor de
leden of een breder publiek aantonen. De activiteiten moeten opgezet zijn door de
vereniging en beantwoorden aan de doelstellingen van de vereniging. Interne
voorbereidende vergaderingen tellen niet mee als activiteit.
6. De vereniging laat min. de helft van de activiteiten doorgaan op het grondgebied
van de gemeente Kasterlee.
7. De werking van de vereniging is gefundeerd op de inzet van vrijwilligers.
8. Verenigingen op wie de vrijwilligerswetgeving van toepassing is, zijn in orde met de
verzekeringsplicht, informatieplicht en de juiste wijze van onkostenvergoeding.
9. De vereniging respecteert de mensen- en kinderrechten.
10. De vereniging heeft geen winstgevende commerciële doelen voor de persoonlijke
verrijking van het bestuur of leden. De vereniging zet zich in groepsverband in voor
socio - culturele doelen: kwaliteitsverbetering van de samenleving door ontmoeting,
permanente groepsvorming, spel, sport en recreatie, creativiteit, beoefening van
amateurkunst,
vorming,
kadervorming,
dienstverlening,
werken
aan
maatschappelijke en politieke veranderingen.
11. De vereniging sluit geen leden uit op basis van hun ras, geslacht, leeftijd,
huidskleur, taal, gezondheid, geloof, afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geldbezit, een fysieke eigenschap of draagt geen ideologie uit die uitsluiting
uit de maatschappij om deze kenmerken verdedigt.
12. De vereniging gebruikt het Nederlands in haar documenten en werking.
13. De vereniging is geen politieke partij of buurtcomité.
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14. De erkende vereniging moet steeds in de mogelijkheid zijn om aan te tonen dat ze
aan de voorwaarden tot erkenning voldoet, en werkt mee bij een eventuele
controle.
VOORDELEN
1. De vereniging heeft recht op een jubileumsubsidie (binnen voorwaarden van het
reglement).
2. De vereniging heeft recht op de voordelige prijzen bij de huur van gemeentelijke
infrastructuur (binnen voorwaarden van het gemeentelijk retributiereglement).
3. De vereniging kan gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst en vervoer
(binnen voorwaarden van het uitleenreglement en vervoersreglement).
4. De vereniging mag meewerken aan gemeentelijke evenementen als kasactie.
5. De vereniging kan haar activiteiten laten publiceren in het
informatieblad, mits ze zelf de gegevens invoert in de uitkalender.

gemeentelijk

6. De vereniging kan haar contactgegevens en website laten publiceren op de
gemeentelijke website.
7. De vereniging ontvangt via de VIP-mail nieuws en informatie over projecten van
het gemeentebestuur, interessante wetgeving enz.
Artikel 2: een erkenning als specifieke Kastelse vereniging

1. Extra voorwaarden SPORTVERENIGING
Een sportvereniging is een erkende vereniging die
1. als primaire doelstelling de beoefening van sport heeft (= activiteiten
individueel of in groepsverband met een competitief of recreatief karakter en
waarbij fysieke inspanning centraal staat)
2. in geval van een jeugdwerking, de Panathlonverklaring heeft opgenomen in
haar statuten en/of huishoudelijk reglement
3. een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid / lichamelijke ongevallen (B.A./
L.O.) heeft voor alle leden (niet alleen vrijwilligers).
4. Lid is van een erkende Vlaamse sportfederatie of lid is van organisaties voor
de sportieve vrijetijdsbesteding.
2. Extra voorwaarden CULTUURVERENIGING
Een cultuurvereniging is een erkende vereniging die actief is op één van volgende
domeinen:
1. actieve kunstbeoefening
2. sociaal-cultureel vormingswerk
3. culturele vrijetijdsbesteding.
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Extra voorwaarden JEUGDVERENIGING

Een jeugdvereniging is een erkende vereniging die
1. als primaire doelstelling heeft om een vereniging te zijn door en voor jeugd tot
27 jaar.
2. voor 3/4e jeugd als actieve deelnemers heeft
3. voor 3/4e jeugd als actieve begeleiders heeft
4. een verzekering B.A. / L.O. heeft voor alle leden (niet alleen vrijwilligers)
Deze lijst van specifieke erkenningen kan worden aangevuld, wanneer er specifieke
subsidies voor andere specifieke categorieën van verenigingen beschikbaar zijn.
VOORDELEN
De specifiek erkende verenigingen kunnen aanspraak maken op specifieke subsidies in de
categorie waarvoor ze erkend zijn (sport, cultuur of jeugd).
OPMERKING
Je kan slechts een erkenning krijgen in één van de drie specifieke categorieën. Je kan
wel een deel van je werking afsplitsen met een apart bestuur en werking, en deze dan
laten erkennen binnen een andere categorie.
Artikel 3: uitzonderingsmaatregel

Wanneer aan één of meerdere voorwaarden niet kan voldaan worden, kan een proces
worden opgestart met de bevoegde gemeentelijke dienst om binnen één jaar (januari december) wel aan alle voorwaarden te voldoen. Tijdens dit proces kan de vereniging
voor de duur van één jaar toch een erkenning krijgen. Deze overgangsmaatregel kan per
vereniging één maal in de drie jaar worden toegestaan.
Een vereniging die verbonden is aan de solidariteitsraad, kan een aanvraag indienen aan
het schepencollege voor erkenning onder afwijkende voorwaarden mits motivering.
Het schepencollege kan een uitzondering toestaan op 4 voorwaarden in artikel 1 mits
motivering door de vereniging:


De vereniging heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente Kasterlee.



Minimaal de helft van de leden is gedomicilieerd in Kasterlee.



De vereniging laat min. de helft van de activiteiten doorgaan op het grondgebied
van de gemeente Kasterlee.



De vereniging sluit geen leden uit op basis van hun ras, geslacht, leeftijd,
huidskleur, taal, gezondheid, geloof, afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geldbezit, een fysieke eigenschap of draagt geen ideologie uit die uitsluiting
uit de maatschappij om deze kenmerken verdedigt.

Artikel 4: procedure tot erkenning



Je vraagt aan het gemeentebestuur het standaard aanvraagdossier, of downloadt
dit van de gemeentelijke website.
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Je bezorgt dit volledig ingevulde aanvraagdossier
ambtenaar, ten laatste op 1 april of 1 oktober.



Het aanvraagdossier kan een advies krijgen van de bevoegde adviesraad. Tijdens
een voorstelling en debat kan de aanvragende vereniging de kans krijgen haar
aanvraag te bepleiten.



Het aanvraagdossier (met eventueel advies) wordt voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ( CBS).



De erkenning wordt toegekend of
geargumenteerd worden door het CBS.



Eventueel kan de procedure door de aanvragende vereniging opnieuw worden
opgestart, met een aangepast aanvraagdossier.



Wie erkend wordt, krijgt als bewijs daarvan een bevestigingsbrief.

niet

toegekend.

aan

Dit

de

gemeentelijke

moet

voldoende

De lijst van erkende verenigingen wordt gepubliceerd op de website, en kan daar door
iedereen worden geraadpleegd.
Wijzigingen in de gegevens van de erkenningsaanvraag worden schriftelijk doorgegeven
aan de vrijetijdsdienst.
Artikel 4bis: duur van de erkenning

De erkenning wordt verleend voor de duur van de legislatuur. Het gemeentebestuur kan
ten allen tijden steeds een controle uitvoeren, om te bekijken of nog wordt voldaan aan
alle voorwaarden.
Na het einde van de legislatuur ontvangt de vereniging binnen de 6 maanden een
schrijven van het gemeentebestuur om de erkenning te verlengen voor de nieuwe
legislatuur.
Artikel 5: verliezen van de erkenning

Je kan erkenning verliezen
 als de vereniging haar werking stopzet


als de vereniging bij controle niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden



als de vereniging bewust foutieve gegevens bezorgt aan het gemeentebestuur.

Artikel 6: lidmaatschap van een adviesraad

Het lidmaatschap van een adviesraad wordt door elke adviesraad apart geregeld in de
statuten. Zowel verenigingen als deskundigen kunnen lid worden van een adviesraad.
Het lidmaatschap van een adviesraad geeft het voordeel dat je mag deelnemen aan het
proces om advies te geven over het gemeentelijk beleid.
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