GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING VAN CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN
Art. 1. Dit reglement regelt de erkenning van (socio-)culturele verenigingen en bepaalt de voorwaarden voor deze
erkenning.

Art. 2. De erkenning van een (socio-)culturele vereniging gebeurt door het College van Burgemeester en
Schepenen, na advies van de gemeentelijke cultuurraad.
Elk negatief advies of negatieve beslissing wordt duidelijk gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de
betrokken vereniging.

Art. 3. Erkenningsvoorwaarden.
Om erkend te kunnen worden als (socio-)culturele vereniging moet de vereniging voldoen aan volgende
voorwaarden:

1.

De vereniging heeft een regelmatige werking door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.
Onder sociaal-culturele activiteiten wordt verstaan, activiteiten te situeren in één van de volgende
categorieën: muziek, toneel, dans, taal, volkskunst, beeldende kunst, architectuur, literatuur, erfgoed,
volwassenenvorming, gemeenschapsvorming, …
Onder regelmatige werking wordt verstaan een minimum van vijf activiteiten per jaar hebben.

2.

Op datum van de erkenningsaanvraag gedurende minstens één jaar actief zijn als (socio-)culturele
vereniging.

3.

De vereniging dient het statuut te hebben van vzw of feitelijke vereniging.

4.

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 doelstellingen van
de vereniging eerbiedigt.

5.

De vereniging mag geen commerciële, handels- of winstdoeleinden als hoofddoelstelling hebben.

6.

De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens drie personen.

7.

De zetel van de vereniging moet in de gemeente Maarkedal gevestigd zijn.

8.

Het merendeel van de activiteiten moet in Maarkedal plaatsvinden.

9.

De vereniging moet bereid zijn om tegenover het gemeentebestuur verantwoording af te leggen over
de aanwending van de subsidies.

10. Wanneer de gegevens van de vereniging wijzigen, moet de dienst vrije tijd hiervan op de hoogte
gebracht worden.
Art. 4. Komen niet in aanmerking voor erkenning als (socio-)culturele vereniging:

-

verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging
verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke sportvereniging
verenigingen die reeds een forfaitaire toelage ontvangen via de gemeente

Art. 5. De erkenningsaanvraag gebeurt schriftelijk op de hiervoor voorziene aanvraagformulieren, te verkrijgen bij
de gemeentelijke dienst vrije tijd.
Bij de aanvraag tot erkenning moeten volgende documenten toegevoegd worden:

-

Een lijst van het bestuur.
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement waarin de werking van de vereniging wordt
omschreven. Of, als deze statuten niet bestaan, een gedetailleerde omschrijving van de aard en de
doelstellingen van de vereniging.

Art. 6. De erkenningsaanvraag is eenmalig in te dienen.
Na erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen verklaart de vereniging jaarlijks (nl. bij het
indienen van een aanvraag voor gemeentelijke ondersteuning) te blijven voldoen aan de
erkenningsvoorwaarden.

Art. 7. Een vereniging waarvan de erkenning wordt goedgekeurd, komt in aanmerking voor gemeentelijke
ondersteuning via het gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van culturele en socio-culturele
verenigingen.

Art. 8. Einde van de erkenning.
De erkenning kan op advies van de gemeentelijke cultuurraad door het College van Burgemeester en
Schepenen ingetrokken worden indien de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden binnen dit
erkenningsreglement.

Art. 9. Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de gemeenteraad van 26 november 2013.

