
Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning van verenigingen 

 
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
ART.1. – Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° de dienst Jeugd en Cultuur: 

De afdeling van de gemeentelijke openbare dienst, belast met sociaal-cultureel werk en jeugdwerk. 
 
2° de Sportdienst: 
De afdeling van de gemeentelijke openbare dienst, belast met sport. 
 
3° de dienst Woon-Zorg: 
De afdeling van het OCMW, belast met seniorenwerking. 

 
4° Culturele verenigingen: 
Verenigingen behorend tot een van de categorieën zoals beschreven in artikel 7. 
 

5° Jeugdverenigingen: 
Verenigingen behorend tot een van de categorieën zoals beschreven in artikel 13. 

 
6° Sportverenigingen: 
Verenigingen behorend tot een van de categorieën zoals beschreven in artikel 9. 
 
7° Seniorenverenigingen: 
Verenigingen behorend tot een van de categorieën zoals beschreven in artikel 11. 
 

8° de betrokken dienst: de gemeentelijke dienst, belast met de erkenning van verenigingen.   
o Voor sportverenigingen: de sportdienst,  
o Voor seniorenverenigingen: de dienst Woon-Zorg 
o Voor jeugdverenigingen, culturele verenigingen en overige verenigingen: de dienst Jeugd en 

Cultuur.  
 

9° de cultuurraad: 

De erkende gemeentelijke raad aan wie de bevoegdheid over sociaal-cultureel werk werd toegewezen, 
overeenkomstig het decreet van 13.07.2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 
lokaal cultuurbeleid en de latere wijzigingen van dit decreet. 
 
10° de jeugdraad: 
De erkende gemeentelijke raad voor jeugdwerkbeleid, overeenkomstig het decreet lokaal jeugdbeleid 

van 09.06.1993 en de latere wijzigingen van dit decreet. 
 
11° de sportraad: 
De erkende gemeentelijke raad voor sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie, 
overeenkomstig 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. 

 

12° de seniorenraad: 
De erkende gemeentelijke raad voor senioren, overeenkomstig de erkenning door de gemeenteraad 
op 3 september 2001. 
 
13° de betrokken adviesraad: 

o Sportverenigingen: de sportraad; 

o Seniorenverenigingen: de seniorenraad; 
o Jeugdverenigingen: de jeugdraad; 
o Culturele verenigingen: de cultuurraad. 

 
14° de erkenningscommissie: 
Commissie bestaande uit minstens een ambtenaar van iedere betrokken dienst. 

 
15° categorie: 
Een erkende vereniging kan ervoor opteren om zich te laten erkennen in een van deze categorieën: 

sociaal-culturele vereniging, sportvereniging, jeugdvereniging of seniorenvereniging.  Per categorie is 
een opsplitsing in subcategorieën mogelijk.  
 



HOOFDSTUK II – DE ERKENNING VAN VERENIGINGEN 

ART.2. – Om erkend te worden moeten de verenigingen aan volgende voorwaarden voldoen: 
1. De werking is Nederlandstalig, dit houdt in dat:  

1. de vereniging Nederlands gebruikt bij haar werking en organisatie; 
2. alle gegevens en documenten van de vereniging in het Nederlands aanwezig zijn op de 

zetel; 
2. De vereniging dient een organisatie zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk te zijn; 
3. De vereniging wordt geleid door een autonoom bestuurscomité dat uit minstens 3 personen 

bestaat;  
4. De vereniging heeft een werking op het grondgebied van de gemeente Avelgem.  Indien de 

vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of onaangepaste accommodatie aanwezig is op 
het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing; 

5. De vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de vereniging, 
de bestuursleden, de begeleiders en de leden; 

6. De vereniging aanvaardt controle vanuit het gemeentebestuur; 
7. De vereniging moet minimum uit 10 leden bestaan; 

8. De vereniging moet een open vereniging zijn.  Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan 
worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en 

doelstelling van de vereniging eerbiedigt evenwel rekening houdend met de specifieke kenmerken 
van de vereniging wat betreft geslacht of leeftijd; 

9. Een vereniging kan slechts onder 1 categorie erkend worden.  
 

ART.3. – De aanvraag tot erkenning moet volgende documenten bevatten: 
1. Aanvraagformulier tot erkenning als vereniging.  Dit formulier is te verkrijgen bij de dienst Jeugd 

en Cultuur, de Sportdienst en Woon-Zorg; 

2. Samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, woonplaats en geboortedatum van 
de bestuursleden; 

3. De ledenlijst met vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum van de leden; 
4. Bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 
5. De statuten of huishoudelijk reglement, tenzij dit document eerder werd ingediend en sindsdien 

ongewijzigd is. Wijzigingen aan de statuten of het huishoudelijk reglement, moeten op eigen 

initiatief gemeld worden. 

 
ART.4. – De aanvraag tot erkenning als startende vereniging moet, aanvullend bij de documenten 
beschreven onder artikel 3, volgende gegevens bevatten: 
1. Omschrijving van de doelstelling van de vereniging; 
2. De doelgroep van de vereniging; 
3. Beschrijving van de werking: frequentie en aard van de activiteiten. 

 
ART.5. – De procedure tot erkenning van bestaande verenigingen verloopt als volgt: 
1. De formulieren voor de aanvraag van de erkenning worden voor 1 november aan de verenigingen 

bezorgd. 
2. De ingevulde aanvraag moet de betrokken dienst voor 15 december bereiken. 
3. De erkenningscommissie controleert of voldaan werd aan de voorwaarden beschreven onder 

artikel 2. 

4. Indien de vereniging, via het formulier, aangeeft binnen een bepaalde categorie erkend te willen 

worden, wordt de erkenning geadviseerd door de betrokken adviesraad. 
5. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning. 
6. De vereniging verneemt voor 31 januari of zij al dan niet erkend werd.  
Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden. 

 
ART.6. – De procedure tot erkenning van startende verenigingen verloopt als volgt: 

1. De startende vereniging meldt de start bij een van de betrokken diensten en vult een 
aanvraagformulier tot erkenning in. 

2. De erkenningscommissie controleert of voldaan werd aan de voorwaarden beschreven onder 
artikel 2. 

3. Indien de vereniging, via het formulier, aangeeft binnen een bepaalde categorie erkend te willen 
worden, wordt de erkenning geadviseerd door de betrokken adviesraad. 

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning. 
5. De vereniging verneemt, uiterlijk 3 maanden na het indienen van het aanvraagformulier, of zij al 

dan niet erkend werd. 

 
HOOFDSTUK III – DE ERKENNING ALS CULTURELE VERENIGING  



ART.7. – Om erkend te worden als culturele vereniging moet de vereniging aan volgende 

voorwaarden voldoen: 
De vereniging dient te behoren tot één van de onderstaande subcategorieën en te voldoen aan de 
volgende bijkomende voorwaarden per subcategorie. 

1. Sociaal-culturele verenigingen:  

De vereniging streeft een doel na dat gericht is op het bieden van mogelijkheden ten behoeve 
van de veelzijdige persoonsontwikkeling van volwassenen met het oog op een beter begrip 
van zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en hun volwaardige participatie aan het 
maatschappelijk gebeuren of op de culturele vrijetijdsbesteding.  Personen nemen er vrijwillig 
aan deel, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. 
De vereniging is organisator van minstens 6 activiteiten per jaar. 

2. Buurtwerkingen 

Een buurtwerking heeft als doel het organiseren van een minstens jaarlijks weerkerend 
buurtevenement op (een deel van) het grondgebied van Avelgem en heeft haar evenement al 
minstens één keer georganiseerd. Er is een actief buurtcomité en een grote betrokkenheid van 
de inwoners uit de buurt. 

3. Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening:  
De vereniging streeft een doel na dat gericht is op het bieden van mogelijkheden, waarbij men 

beoefenaars een kans geeft hun creatieve vermogen aan te wenden tot een grotere 
menselijke en maatschappelijke ontplooiing.  Dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige 
beoefening in organisatorisch verband van alle expressievormen die behoren tot de 
kunstdisciplines, waaronder muziek (instrumentale zowel als vocale), toneel, poppenspel en 
mime, beeldende expressie, film en fotografie, dans en volkskunst,… 
Het aantal sessies/repetities per jaar moet minimaal 24 bedragen.   

4. Muziekverenigingen: 

De vereniging ontwikkelt een structuur en werking met het oog op de niet-professionele 
beoefening en uitvoering van instrumentale muziek.  Het aantal actief musicerende leden 
moet minimaal 20 bedragen.  Het aantal repetities per jaar moet minimaal 24 bedragen.  De 
muziekvereniging moet minimaal 2 openbare prestaties per jaar leveren. 

5. Jeugdensembles: 
De vereniging ontwikkelt een structuur en werking met het oog op de initiatie van jongeren in 

de niet-professionele beoefening en uitvoering van instrumentale muziek.  De jeugdensembles 

mogen hun werking ontwikkelen binnen de schoot van bestaande muziekverenigingen doch 
dienen in voormeld geval aparte repetities te organiseren met een minimum van 20 repetities 
per jaar.  Het aantal musicerende leden moet minimaal 15 bedragen.  Het jeugdensemble 
moet minimaal 2 openbare prestaties per jaar leveren. 

 
ART.8. – De aanvraag tot erkenning als culturele vereniging moet volgende bijkomende documenten 

bevatten: 
1. Sociaal-culturele verenigingen en verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening: 

Een beschrijving van het doel van de vereniging, tenzij deze beschrijving eerder werd ingediend 
en sedert ongewijzigd is. 

2. Muziekverenigingen en jeugdensembles: 
1. Een lijst met opgave van naam en adres van de spelende leden, met vermelding van het 

bespeelde instrument. 

2. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de optredens. 

3. Een lijst met data van de voorbije repetities. 
4. Vermelding van dag, plaats en uur waarop de repetities gebruikelijk plaatsvinden. 

 
HOOFDSTUK IV - DE ERKENNING ALS SPORTVERENIGING 
ART.9. – Om erkend te worden als sportvereniging moet de vereniging aan volgende voorwaarden 
voldoen: 

De sportvereniging moet behoren tot een van de onderstaande subcategorieën, voldoen aan de 
voorwaarden voor die subcategorie en moet binnen haar subcategorie een actieve sportwerking 
kunnen aantonen. 

1. Een integrale competitievereniging 
 is aangesloten bij: 

o OF een door BLOSO erkende unisportfederatie 

o OF een door BLOSO erkende recreatieve sportfederatie 
o OF de Koninklijke Belgische voetbalbond. 

 Heeft een officiële door de federatie erkende ledenlijst. 

 Neemt deel aan door de federatie georganiseerde wedstrijden en/of tornooien. 
 Beschikt over een uitgebreide jeugdwerking eventueel aangevuld met een seniorwerking. 

Onder uitgebreide jeugdwerking wordt verstaan: minstens 3 jeugdcategorieën met voor 



elke jeugdcategorie afzonderlijk minstens 1 systematische training per week en dit 

gedurende minstens 30 weken per jaar. 
Actieve sportwerking = deelnemen aan de door de federatie georganiseerde wedstrijden en/of 
tornooien EN beschikken over een uitgebreide jeugdwerking. 

2. Een partiële competitievereniging:   

deze voldoet aan minstens 1 doch niet aan ALLE voorwaarden van de integrale 
competitievereniging. 
Actieve sportwerking = minstens een systematische wekelijkse activiteit hebben tijdens hun 
werkingsseizoen  

3. Een liefhebbersvoetbalploeg, verbonden aan een federatie 
Een liefhebbersvoetbalploeg die deelneemt aan een competitie georganiseerd door: 
 OF een door BLOSO erkende unisportfederatie 

 OF een door BLOSO erkende recreatieve sportfederatie 
Actieve sportwerking = deelnemen aan de competitie georganiseerd door de federatie. 

4. Een liefhebbersvoetbalploeg, niet gebonden aan een federatie 
Een liefhebbersvoetbalploeg die deelneemt aan een eigen georganiseerde competitie. 

Actieve sportwerking: minstens 20 wedstrijden per seizoen. 
5. Een minivoetbalploeg, gebonden aan een federatie 

Een minivoetbalploeg die deelneemt aan een competitie georganiseerd door de VMF (Vlaamse 
minivoetbalfederatie) 
Actieve sportwerking = deelnemen aan een competitie georganiseerd door de federatie. 

6. Een vereniging zonder competitie 
Een vereniging:  
 die aangesloten is bij: 

o OF een door BLOSO erkende unisportfederatie 

o OF een door BLOSO erkende recreatieve sportfederatie 
 EN waarvoor deze federatie geen competitiewedstrijden en/of –tornooien organiseert; 
 EN die minstens een wekelijkse, systematische  activiteit hebben tijdens hun 

werkingsseizoen. 
Actieve sportwerking = een wekelijkse, systematische  activiteit hebben tijdens hun 
werkingsseizoen 

7. Een recreatieve vereniging: 

Een vereniging:  
 die NIET aangesloten is bij: 

o OF een door BLOSO erkende unisportfederatie 
o OF een door BLOSO erkende recreatieve sportfederatie 

 MAAR die toch een wekelijkse systematische activiteit heeft tijdens hun werkingsseizoen. 
Actieve sportwerking = een wekelijkse, systematische  activiteit hebben tijdens hun 

werkingsseizoen 
8. Een parasportvereniging: 

Een vereniging die een sporttak aanbiedt waarvoor geringe fysieke activiteit nodig is (o.a. 
hengelen, vinkenzetting, duivensport, moto-toertochten, boogschieten, …). Het bestuur van de 
sportraad bepaalt aanvullend welke sporttakken onder deze categorie vallen. 
Actieve sportwerking = minstens 6 activiteiten tijdens hun werkingsseizoen. 

9. Een organisatievereniging: 

Een organisatievereniging heeft als doel het organiseren van een minstens jaarlijks 

weerkerend sportief evenement op (een deel van) het grondgebied van Avelgem en heeft haar 
evenement al minstens één keer georganiseerd. 
Actieve sportwerking = de organisatie van het evenement. 

 
ART.10. – De aanvraag tot erkenning als sportvereniging moet volgende bijkomende documenten 
bevatten: 

1. De ingevulde vragenlijst met de nodige bijlagen betreffende de actieve sportwerking 
2. De identificatiefiche van de sportvereniging 
 
HOOFDSTUK V – DE ERKENNING ALS SENIORENVERENIGING  
ART.11. – Om erkend te worden als seniorenvereniging moet men aan volgende bijkomende 
voorwaarden voldoen: 

1. de vereniging richt zich tot leden vanaf 55 jaar 
2. De vereniging is organisator van minstens 6 activiteiten per jaar. 
3. de bestuursleden behoren tot de beoogde doelgroep en zijn bijgevolg minimum 55 jaar 

 
ART.12. – De aanvraag tot erkenning als seniorenvereniging moet volgende bijkomende documenten 
bevatten: 



1. 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,…). 
2. Bewijs van aangesloten polis ongevallenverzekering met vermelding van het aantal verzekerden 

en het betalingsbewijs. 
 

HOOFDSTUK VI – DE ERKENNING ALS JEUGDVERENIGING 
ART.13. – Om erkend te worden als jeugdvereniging moet men aan volgende bijkomende 
voorwaarden voldoen: 
1. Groepsgericht sociaal-cultureel werk met kinderen/jongeren tussen 3 en 30 jaar op basis van niet-
commerciële doelen voor en door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van 
de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.  
2. Bij de start van het werkjaar moet 2/3e meerderheid van het bestuur jonger zijn dan 30 jaar. 

3. Het jeugdwerk is zelden specialistisch en moet meerdere van de volgende functies vervullen: spel, 
creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, kadervorming, dienstverlening, werken aan 
structuurverandering en bevorderen van integratie door opvang en begeleiding van groepen die 
voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan. 

4. Per werkjaar moeten minstens 6 activiteiten doorgaan in verenigingsverband, activiteiten met een 
voorbereidend karakter (vergaderingen, klaarzetten activiteit,…) tellen niet mee. 

5. De vereniging kent een volledige autonomie ten opzichte van een eventuele volwassenenwerking. 
6. De vereniging moet behoren tot één van onderstaande subcategorieën en voldoen aan de 
voorwaarden voor die subcategorie: 

1. Jeugdbewegingen: 
Jeugdbewegingen richten zich naar kinderen en jongeren en bestaan vaak uit 
leeftijdsgebonden subgroepen die elk een eigen aanpak krijgen.  De belangrijkste 
eigenschappen zijn groepsvorming, vrijwilligerswerk, lidmaatschap en een sterke lokale 

inbedding.  De programma’s zijn integraal en niet specialistisch.  Meestal houden zij hun 
werking in het weekend en wordt het werkjaar afgerond met een jaarlijks kamp. 

2. Jongerenbewegingen: 
Hier bestaat het doelpubliek uit jongeren boven de 14 jaar.  Vorming staat centraal en het 
lidmaatschap is nog belangrijk.  De werkingsstructuur is minder regelmatig en vindt meestal 
plaats in het weekend of ’s avonds. 

3. Jeugdhuizen: 

Deze werkvorm biedt jongeren een eigen vrijetijdsruimte waar ontmoeting, recreatie, vorming 
en informatie worden geïntegreerd.  Jeugdhuizen kunnen heel diverse werkingsmomenten 
hebben, maar het weekend speelt een cruciale rol.  Jeugdhuizen kunnen variëren van erg 
kleine bijna informele groepjes tot sterk gestructureerde en grootschalige jongerencentra. 

4. Levensbeschouwelijke jeugdwerkingen 
Dit zijn verenigingen die in hun werking een uitgesproken levensbeschouwing aan bod laten 

komen. 
5. Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening. Dit zijn jeugdwerkorganisaties waarbij 

een creatieve activiteit centraal staat.  
6. Gespecialiseerde jeugdorganisaties 

Initiatieven die niet onder een bepaalde noemer onder te brengen zijn, maar toch heel wat 
jeugdwerkeigenschappen vertonen. 
 

 

HOOFDSTUK VII – SANCTIES 
ART.14. – Opzettelijk verkeerd ingediende gegevens bij de aanvraag tot erkenning leiden tot 
uitsluiting van erkenning. 
 
HOOFDSTUK VIII – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
ART.15. – Het reglement vervangt alle erkenningsbepalingen van de vorige reglementen in de sector 

vrije tijd. 
 
ART.16. – Het reglement treedt in werking met ingang van 01/09/2009. Een erkenning geldt voor de 
ganse duur van de legislatuur. De erkenning vervalt wanneer niet langer aan de voorwaarden van dit 
reglement wordt voldaan. 
 


