
 
AANVRAAG TOT ERKENNING ALS VERENIGING 

In te vullen door de aanvrager 

Volledige naam vereniging*  ......................................................................................................  
 
Juridisch statuut  ......................................................................................................  
 
Naam van de contactpersoon*  ......................................................................................................  
 
Adres van de contactpersoon*  ......................................................................................................  
 
Telefoonnummer*  ......................................................................................................  
 
E-mailadres*  ......................................................................................................  
 
Functie in de vereniging  ......................................................................................................  
 
Website vereniging*  ......................................................................................................  
 
Werking sedert  ......................................................................................................  
 
Aangesloten bij federatie of landelijke organisatie  ..........................................................................  
 
 
Bij te voegen: 
1. Ledenlijst met vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum van de leden (min. 10 leden). 
2. Samenstelling van het bestuurscomité met vermelding van naam, woonplaats, geboortedatum en 

functie van de bestuursleden. 
3. Bewijs van aangesloten polis burgerlijke aansprakelijkheid met vermelding van het aantal verzekerden 

en het betalingsbewijs. 
4. De statuten of het huishoudelijk reglement, tenzij dit document eerder werd ingediend en sedert 

ongewijzigd is. 
 

Specifiek voor startende verenigingen 
 OF VOOR VERENIGINGEN BIJ WIE DIT IN DE AFGELOPEN 6 JAAR GEWIJZIGD IS 

 
Omschrijving van de doelstelling van de vereniging*:  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
______________________ 
* Verschijnt op de website 



Doelgroep van de vereniging: 
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 
Beschrijving van de werking van de vereniging (aard en frequentie van de activiteiten)*: 
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 

Specifiek voor culturele verenigingen 

Sociaal-culturele verenigingen 
Hoeveel activiteiten richtte de vereniging afgelopen jaar zelfstandig in?   .....................................  
 
Buurtwerkingen 
Datum en naam jaarlijks weerkerend buurtevenement: 

 ........................................................................................................................................  
 
Verenigingen voor amateurkunstenaars: 
Hoeveel sessies/repetities waren er het afgelopen jaar? ............................................................  
 
Muziekverenigingen en jeugdensembles dienen volgende documenten bij te voegen: 
 Lijst met opgave van naam en adres van de spelende leden met vermelding van het bespeelde 

instrument 
 Verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de optredens 
 Een lijst met data van de voorbije repetities 
 Vermelding van dag, plaats en uur waarop de repetities gebruikelijk plaatsvinden. 

Specifiek voor sportverenigingen 

Sportverenigingen dienen volgende vragen te beantwoorden. 
 Neemt uw vereniging deel aan wekelijkse competitiewedstrijden:   JA / NEE 

 Heeft uw vereniging minstens 1 wekelijkse sportactiviteit tijdens uw werkingsseizoen:   JA / NEE 

 Indien JA: waaruit bestaat deze: .............................................................................................  

 Neemt u deel aan een liefhebbersvoetbalcompetitie georganiseerd door een erkende Vlaamse bond:   

JA / NEE    Indien JA: in welke afdeling speelt uw vereniging: ......................................................  

 Neemt uw vereniging deel aan een liefhebbersvoetbalcompetitie niet georganiseerd door een bond: 

JA / NEE    Indien JA: de kalender van afgelopen seizoen toevoegen. 

 Neemt uw vereniging deel aan een minivoetbalcompetitie georganiseerd door de Vlaamse 

minivoetbalfederatie:   JA / NEE    Indien JA: competitiekalender toevoegen 

 Is de sporttak van uw vereniging in hoofdzaak een parasport (dit is een sport met weinig fysieke 

activiteit zoals hengelen, vinkenzetting, duivensport, boogschieten, motortoertochten,…): JA / NEE   

 Indien JA: activiteitenkalender toevoegen (minstens 10 activiteiten). 



 Is het hoofddoel van uw vereniging het organiseren van een sportevenement: JA / NEE    Indien JA: 

o Wanneer gaat (of ging) het evenement dit jaar door: ……………………………………………………………… 

o Wanneer ging het evenement de vorige keer door: ………………………………………………………………… 

 Ging de meerderheid van de activiteiten door op het grondgebied Avelgem:   JA / NEE    Indien NEE:  

Wat was de reden hiervoor:  ......................................................................................................  

Specifiek voor seniorenverenigingen 

Seniorenverenigingen dienen volgende documenten bij te voegen: 
 Ledenlijst met vermelding van de geboortedatum van de leden. 
 
Startende seniorenverenigingen dienen volgende documenten bij te voegen: 
 Een overzicht van alle activiteiten die de vereniging organiseerde in het voorbije werkjaar aangevuld 
met bijlagen die de aard van de activiteit staven (uitnodigingen, verslagen, affiches,…) 

Specifiek voor jeugdverenigingen 

Duid aan tot welke categorie de vereniging behoort: 
   Categorie A: jeugdbeweging, jongerenbeweging 
   Categorie B: jeugdhuis 
   Categorie C: levensbeschouwelijke jeugdwerkingen, jeugdvormen voor amateuristische  
      kunstbeoefening, gespecialiseerde jeugdorganisatie. 
 
Eventueel aansluitingsnummer bij landelijk georganiseerd jeugdwerk: ............................................  
 

Verklaring door de aanvrager 

Ik bevestig dat ik het reglement heb ontvangen en dat ik akkoord ga met de bepalingen in het 
reglement. 
 
De vereniging aanvaardt verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur. 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .......................................................................................  
 
Naam:  .......................................................................................  
 
Functie:  .......................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


