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Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Floris
Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willem De Pauw; de
heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw Eliane Laurent;
mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
de heer Roland Mortier

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'erkenning Opwijkse vereniging' goed te
keuren.
Argumentatie
Het huidige reglement 'Erkenning Opwijkse vereniging' wordt door verschillende commissies en raden
toegepast, doch legt ieder zijn eigen klemtonen. De vrijetijdsdiensten vragen hier meer eenduidigheid
zodat rechtlijnig verenigingen erkend kunnen worden.
Momenteel bestaat er een zeer grote lijst aan verenigingen, weinig onderhouden. Men stelt zich de
vraag of het wel aangewezen is dat alle huidige verenigingen beroep kunnen doen op de voordelen
van erkenning, zijnde:
- mogelijkheid tot uitlenen en huren van materiaal
- voordeeltarief bij huren van zaal
- dienstverlening
- ondersteuning in communicatie
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- door erkenning kan men ook in aanmerking komen tot mogelijks financiële subsidie in het
toegekende beleidsthema
Het aangepaste reglement is opgebouwd uit twee delen; enerzijds de algemene maatregelen,
anderzijds de specifieke voorwaarden per beleidsthema.
De beleidsthema's zijn sport, jeugd en socio-cultureel.
De vrijetijdsraad zal de verenigingen goedkeuren maar zal daarvoor ook steeds preadvies inwinnen bij
de desbetreffende raden of commissies. De jeugdraad zal steeds zijn advies tot de goedkeuring over
jeugdverenigingen zelf geven.
Men kan slechts in één beleidsthema benoemd worden.
Bij toepassing zouden mogelijks enkele verenigingen hun erkenning verliezen.
Dit zou voornamelijk gaan om commerciële instellingen die in het verleden foutief erkend werden,
daarnaast ook buurtcomités of klassen die eigenlijk organisatiecomités zijn.
Voor de comités en klassen zou de intentie zijn om een aangepast reglement te voorzien voor
erkenning organisatiecomité. Zij kunnen in veel gevallen niet voldoen aan de voorwaarden van een
verening.
Bij toepassing van het reglement, dat ingaat op 1 februari 2020, hebben alle reeds erkende
verenigingen de tijd om gedurende 1 werkjaar hun eventuele werking aan te passen naar dit
reglement. Op 1 augustus 2021 zullen diegenen die toch niet voldoen hun erkenning verliezen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere
wettelijke en decretale bepalingen

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 21 stem(men) voor: Jasper Baeyens; Evelien Beeckman; Albert Beerens; Jan Couck; Inez De
Coninck; Willem De Pauw; Annelies De Pauw; Luc De Ridder; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Johan
Deleu; Jeroen Eenens; William Engels; Eliane Laurent; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche;
Els Van Gucht; Floris Van den Broeck; Lutgard Van der Borght; Linda Verbesselt; Joske Vermeir
- 1 stem(men) tegen: Bert De Wel

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement erkenning Opwijkse vereniging goed.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Advies VTraad erkenningsreglement.pdf
Goedkeuring reglement erkenning Opwiikse verenigingen..pdf
Lijst erkende verenigingen GDPR-proof.pdf
Reglement Erkenning Opwijkse Vereniging 01022020.pdf
Sjabloon aanvraag erkenning.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Reglement Erkenning Opwijkse Vereniging
Goedkeuring Gemeenteraad dd. 28 januari 2020

A. Definities
1. Erkenning
• Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene
erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema’s.
• De erkende vereniging kan worden erkend in slechts één beleidsthema.
2. Subsidiering
• Erkenning is een voorwaarde om als vereniging te kunnen worden gesubsidieerd door de
gemeente.
• Elke erkende vereniging kan gebruik maken van de logistieke ondersteuning van de
gemeente. Dit is
o Advies en begeleiding door de desbetreffende gemeentelijke diensten
o Ontmoetingsmomenten en overlegstructuren
o Logistieke ondersteuning in de vorm van korting/gratis materialen en infrastructuur
o Communicatieve ondersteuning
• Een financiële subsidiering van erkende verenigingen wordt geregeld in aparte
subsidiereglementen per beleidsthema.
3. Vereniging
Is een groep van mensen die zich structureel en duurzaam organiseren en een werking
ontplooien waar ieder lid aan kan deelnemen.
De werking van een vereniging versterkt het sociale weefsel van de gemeente, zet aan tot
maatschappelijk engagement door de leden te activeren, te vormen en te ondersteunen.
4. Werkingsjaar
Is een periode van één jaar die ten vroegste op 1 augustus en uiterlijk op 1 oktober begint en
eindigt op de dag voor het begin van het volgend werkingsjaar.

B. Algemene erkenningsvoorwaarden
De vereniging beschikt over statuten en/of een huishoudelijk reglement en/of een afsprakennota
waaruit blijkt dat de vereniging voldoet aan onderstaande erkenningsvoorwaarden. Elke wijziging
van in het erkenningsdossier opgevraagde documenten moet tijdens het werkingsjaar schriftelijk
worden doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan desgevallend
aanleiding geven tot het intrekken van de erkenning van de vereniging.
De dienst vrijetijd zal tevens jaarlijks in september de actuele contactgegevens opvragen van de
vereniging om zodoende het verenigingenplatform en reservatiemodule up-to-date te houden.
1. Per item
1.1 De werking
o De vereniging heeft minstens tijdens 1 werkingsjaar een actieve werking ontplooid;
o De vereniging kan een lokale werking aantonen op vlak van bestuur, activiteiten,
ledenbestand en financiën;
o De vereniging voldoet aan de normen van openbare orde en goede zeden.
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1.2 De taal
o De vereniging oefent zijn werking uit in het Nederlands;
o Alle documenten van de vereniging worden opgemaakt in het Nederlands.
1.3 Het bestuur
o De vereniging heeft een autonoom bestuur dat uit minimum 3 leden bestaat
waarvan minstens 2 meerderjarigen;
o Minstens 50% van de bestuursleden zijn woonachtig in Opwijk
o De drie bestuursleden nemen elk een van volgende taken op: voorzitter, secretaris
en penningmeester;
o De vereniging heeft een aanspreekpunt met een e-mailadres en telefoonnummer.
1.4 De structuur
o De vereniging is opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst of handelsoogmerk
o De vereniging heeft de vorm van vzw of feitelijke vereniging.
1.5 De leden
o zijn personen die geregistreerd zijn in een ledenlijst en een lidmaatschap hebben
voor het lopende werkingsjaar;
o een vereniging bestaat uit minstens 10 leden waarvan minstens 50% van de leden
woonachtig zijn in Opwijk;
o het lidmaatschap betekent dat de waarden, normen en reglementen van de
vereniging worden geëerbiedigd.
1.6 De activiteiten
o moeten openstaan voor inwoners van Opwijk;
o worden hoofdzakelijk georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Opwijk.
D.w.z. minimum 50% van de activiteiten gaat door binnen de gemeente (bij deze
voorwaarde wordt rekening gehouden met het al dan niet voorhanden zijn van
aangepaste accommodatie binnen de gemeente)
1.7 Openheid van de vereniging
De vereniging mag geen personen uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken zoals
cultuur, geloof en geaardheid.
1.8 De verzekering
o De vereniging dient een verzekering af te sluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid
conform de wettelijke regelingen;
o Een feitelijke vereniging heeft de gratis vrijwilligersverzekering aangevraagd bij vzw
Vlaams Steunpunt.
2. Reeds erkend voor de aanpassing van het reglement?
Verenigingen die, voor het in werking treden van dit reglement, door de gemeente al werden
erkend, behouden hun erkenning mits ze:
o een aanvraag indienen waarbij wordt aangegeven in welk beleidsthema ze willen
erkend worden;
o het volgende werkingsjaar voldoen aan de algemene voorwaarden en
erkenningsvoorwaarden per beleidsthema.
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C. Erkenningsvoorwaarden per beleidsthema
Om erkend te worden, moet de vereniging voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van één van
de beleidsthema’s. Je kan als vereniging maar slechts in één beleidsthema erkend worden.
1. Jeugd
Is een vereniging die als doel heeft groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor
en/of door kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar.
o minstens 75% van de actieve leden zijn jonger dan 30 jaar;
o minstens gedurende een periode van 8 maanden 1 activiteit per maand organiseren;
o Twee afgevaardigden van de vereniging zijn tevens lid van de jeugdraad

2. Socio-cultureel
Is een vereniging die een doel nastreeft dat gericht is op het sociaal en cultureel leven, de
verhoging van de participatie aan cultuur, de bevordering van educatie van personen en
groepen, het stimuleren van gemeenschapsvorming en de ontspanning van inwoners.
o De vereniging moet binnen de materie van het cultuurpact vallen. Dit wil zeggen actief
zijn op één van de volgende terreinen:
▪ cultureel erfgoed: musea, archieven, volkscultuur, immaterieel en roerend
erfgoed
▪ sociaal-cultureel: amateurkunsten, het verenigingsleven en de niet-formele
volwassenenvorming, senioren, liefhebberijen, verenigingen ter bevordering
van het milieubewust leven, verenigingen tegen armoedebestrijding
▪ kunsten: podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de
nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst.
o Minstens 4 activiteiten organiseren gedurende één werkingsjaar (=max. 365 dagen);
o de vereniging moet aantonen dat zij voldoet aan de wettelijke verplichtingen zoals
vastgelegd in het Vlaams decreet vrijwilligerswerk.
3. Sport
Is een vereniging die als primaire doelstelling heeft beweging te stimuleren en sport te
beoefenen door beweeg- en sportactiviteiten te organiseren waarbij een minimum aan fysieke
inspanning centraal staat, die individueel of in groepsverband wordt beoefend op recreatief of
competitief niveau.
o
o
o

o

Tijdens het sportseizoen moet minstens 1 beweeg- of sportactiviteit per week
plaatsvinden (uitgezonderd schoolvakanties);
Het sportseizoen van de vereniging bestaat uit minstens een periode van 25 weken
waarin beweeg- en sportactiviteiten worden aangeboden;
Indien de leden een jaarlijkse bijdrage betalen in de vorm van lidgeld is het volgende
inbegrepen:
▪ het inschrijvingsgeld voor de verplichte lessen/trainingen en de verplichte
wedstrijden;
▪ het gebruik van alle aanwezige accommodatie;
▪ een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Om de laagdrempeligheid te garanderen, beperkt de sportvereniging het lidgeld van
alle leden tot een maximum van 500 euro per individu/jaar. Verenigingen met meer
dan 500 euro inschrijvingsgeld per jaar worden erkend, maar kunnen enkel gebruik
maken van de logistieke ondersteuning van de gemeente. Zij kunnen geen beroep
doen op subsidies.
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o

Verenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie
zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het gemeentebestuur. Er dient
wel een aanvraag tot erkenning te gebeuren.

D. Procedure erkenning
1. Indienen van het erkenningsdossier
• de vereniging dient op eigen initiatief een aanvraag in tot erkenning in één van de
beleidsthema’s;
• de aanvraag tot erkenning moet gericht zijn aan het college van burgemeester en
schepenen;
• alle bewijsstukken moeten samen met de aanvraag worden ingediend. De
bewijsstukken staan vermeld op het gestandaardiseerd formulier.
2. Controle van het erkenningsdossier
• de bevoegde dienst controleert de erkenningsaanvraag van de vereniging;
• bij een onvolledig dossier meldt de bevoegde dienst dit aan het bestuur van de
aanvragende vereniging zodat de bijkomende stukken kunnen worden ingediend;
• de bevoegde dienst legt het volledige aanvraagdossier ter advies voor aan de
vrijetijdsraad.
3. Advies over van het erkenningsdossier
De vrijetijdsraad formuleert voor het college van burgemeester en schepenen een schriftelijk
gemotiveerd advies. Het uitblijven van een gemotiveerd advies na 3 maanden na de adviesvraag
weerhoudt het college van burgemeester en schepenen niet van het nemen van een beslissing.
4. Beslissing
• het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de
erkenningsaanvraag van de vereniging na een schriftelijk gemotiveerd advies van de
vrijetijdsraad;
• de erkenning treedt in werking op datum van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen;
• indien de vrijetijdsraad geen advies heeft gegeven binnen de afgesproken termijn en
het college van burgemeester en schepenen na 3 maanden geen beslissing neemt
over de erkenning van de vereniging, moet het college van burgemeester en
schepenen de aanvragende vereniging op de hoogte brengen van de reden waarom
ze hierover geen beslissing heeft genomen;
• de bevoegde dienst brengt het bestuur van de aanvragende vereniging op de hoogte
van de beslissing. Indien de vereniging niet wordt erkend wordt dit ook gemotiveerd.
5. Opvolging na erkenning
Het staat het gemeentebestuur vrij om na erkenning de werking van de vereniging te controleren
door het opvragen van documenten vermeld in het erkenningsreglement.
6. Einde erkenning
De erkenning van de vereniging vervalt
• indien de vereniging niet meer voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de
erkenningsvoorwaarden per beleidsthema;
• indien de vereniging 1 kalenderjaar geen actieve werking meer ontplooit;
• indien de wijziging in de vereniging in conflict is met de erkenningsvoorwaarden.
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Het college van burgemeester en schepenen brengt het bestuur van de vereniging op de hoogte
van de beslissing.
7. Goedkeuring
Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 februari 2020.
Het gemeentelijke reglement Erkenning Opwijkse Vereniging werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de
zitting van 28 januari 2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
Patrick De Smedt
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