UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 12 SEPTEMBER 2019
Goedkeuring van het gewijzigde reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen van
Scherpenheuvel-Zichem.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Christini Gounakis, Pieter Boudry: raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem van
22.12.2008, gewijzigd op 21.10.2010;
Gelet op het advies van de jeugd-, cultuur-, sport-, welzijns- en seniorenraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Dit reglement beschrijft de voorwaarden voor en de procedure tot erkenning van een
vereniging.
Art. 2.
Komen in aanmerking voor erkenning:
- verenigingen zonder winstoogmerk
- feitelijke verenigingen
Art. 3.
Volgende erkenningsvoorwaarden zijn verplicht:
- De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid
kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij de waarden en normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
- De vereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle
gegevens en documenten van de vereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op
de zetel of bij een bestuurslid.
- De zetel van de vereniging moet in de stad Scherpenheuvel-Zichem gevestigd zijn.

-

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens 15
aangesloten leden hebben (leden en bestuursleden samengeteld). Per adres komen er
maximum 2 leden in aanmerking voor de telling.
- Een vereniging moet aantonen dat ze minstens al 12 maanden een werking heeft in
Scherpenheuvel-Zichem en dat ze ook al 12 maanden voldoet aan de voorwaarden van
dit reglement.
- Het is aangewezen dat de vereniging in het bezit is van volgende verzekeringen:
o burgerlijke aansprakelijkheid
o Lichamelijke ongevallen
o Rechtsbijstand
Of aangesloten zijn bij de gratis verzekering vrijwilligerswerk die in het kader van het
gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en
aangeboden door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Naast de verplichte erkenningsvoorwaarden, gesteld in artikel 3, moet een vereniging
bijkomend voldoen aan twee van de drie volgende erkenningscriteria:
- Een meerderheid van de leden moeten in Scherpenheuvel-Zichem wonen.
- De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen,
elk wonend op een afzonderlijk adres.
- De vereniging moet minstens 3 activiteiten hebben op het grondgebied van de stad
Scherpenheuvel-Zichem. Bestuursvergaderingen worden niet aanvaard als een activiteit.
Indien een vereniging erkend is door de stad is ze niet automatisch ook aangesloten bij een
stedelijke adviesraad. Een vereniging kan zich slechts bij één stedelijke adviesraad
aansluiten.
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren op de
correctheid van de ingediende gegevens en kan alle nodige documenten opvragen.
De aanvraag voor erkenning wordt door de vereniging op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij het stadsbestuur.
Als bijlage worden volgende documenten verplicht toegevoegd:
- een huishoudelijk reglement en/of statuten wanneer de vereniging een feitelijke
vereniging is.
- Als de vereniging een vzw is, is het voldoende om het ondernemingsnummer op het
aanvraagformulier in te vullen.
- een activiteitenkalender van de laatste 12 maanden
- een ledenlijst met vermelding van naam en adres van de leden
Verenigingen waarvan de erkenning geweigerd wordt door het stadsbestuur worden op de
hoogte gebracht van deze beslissing met hierbij de motivatie van de weigering. De
vereniging kan desgewenst een nieuwe aangepaste aanvraag indienen.
Alle verenigingen (ook de verenigingen die bij aanvang van dit reglement erkend zijn door
het stadsbestuur) moeten op basis van dit reglement een erkenningsaanvraag indienen bij
het college van burgemeester en schepenen.
Verenigingen die bij aanvang van dit reglement erkend zijn door het stadsbestuur behouden
deze erkenning tot eind 2019.
In het 1ste en 4de jaar van elke legislatuur dienen de erkende verenigingen te bewijzen nog
te voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en criteria.
De erkende vereniging is steeds verplicht aan de bevoegde dienst te melden als er een
nieuwe contactpersoon is of als er een belangrijke statutenwijziging is.
De erkende vereniging moet steeds blijven voldoen aan de bepalingen van het reglement
om hun erkenning te behouden. Indien de vereniging door een bepaalde wijziging niet meer
voldoet aan de voorwaarden van het reglement, zal het college van burgemeester en
schepenen de erkenning van deze vereniging intrekken. Er kan pas na 12 maanden een
nieuwe erkenningsaanvraag worden ingediend.

Art. 14.

Het reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem van
22.12.2008, gewijzigd op 21.10.2010 wordt opgeheven.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

