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Reglement 

 

Reglement erkenning als Maldegemse vereniging of 

specifieke Maldegemse vereniging - Verlenging 

 
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

 

Artikel 1: soorten erkenning als vereniging 

 

Verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren erkend worden door het 

gemeentebestuur: 

1. Een erkenning als Maldegemse vereniging,  

of 

2. Een erkenning als specifieke Maldegemse vereniging.  

 

Artikel 2: een erkenning als Maldegemse vereniging  

 

§ 1 - VOORWAARDEN  

 

1. De vereniging toont aan dat ze, wat haar samenstelling en activiteiten betreft, voldoende 

ingebed is in de gemeente Maldegem. 

a. De vereniging wordt geleid door een bestuur van minstens drie personen.  

b. De vereniging heeft een eigen rekeningnummer. 

c. De vereniging laat minstens de helft van de activiteiten doorgaan op het grondgebied van 

de gemeente Maldegem. 

2. De vereniging heeft een actieve werking van minstens één activiteit per jaar voor een breder 

publiek. De activiteiten moeten opgezet zijn door de vereniging en beantwoorden aan de 

doelstellingen van de vereniging.  

3. De werking van de vereniging is gefundeerd op de inzet van vrijwilligers. 

4. Verenigingen op wie de vrijwilligerswetgeving van toepassing is, zijn in orde met de 

verzekeringsplicht, informatieplicht en de juiste wijze van onkostenvergoeding.  

5. De vereniging heeft geen winstgevende commerciële doelen voor de persoonlijke verrijking 

van het bestuur of leden. De vereniging zet zich in groepsverband in voor: 

kwaliteitsverbetering van de samenleving door ontmoeting, permanente groepsvorming, spel, 

sport en recreatie, creativiteit, beoefening van amateurkunst, socio-culturele vorming, 

erfgoed, kadervorming, dienstverlening, werken aan maatschappelijke betrokkenheid.  

6. De vereniging is geen politieke partij of adviesraad.  

7. De erkende vereniging moet steeds in de mogelijkheid zijn om aan te tonen dat ze aan de 

voorwaarden tot erkenning voldoet, en werkt mee bij een eventuele controle. 

 

§ 2 - VOORDELEN 

 

1. De vereniging heeft recht op een jubileumsubsidie (binnen voorwaarden van het reglement).  

2. De vereniging heeft recht op de voordelige prijzen bij gebruik van gemeentelijke 
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infrastructuur, binnen de voorwaarden van de gemeentelijke huishoudelijk- en 

retributiereglementen.  

3. De vereniging kan gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst en vervoer (binnen 

voorwaarden van het gemeentelijk huishoudelijk- en retributiereglement). 

4. De vereniging kan haar activiteiten laten publiceren in het gemeentelijk informatieblad en 

www.UiTinmaldegem.be, mits ze zelf de gegevens invoert in de UiTdatabank.  

5. De vereniging kan haar contactgegevens en website laten publiceren op de gemeentelijke 

website, na overleg met de dienst communicatie. 

 

Artikel 3: een erkenning als specifieke Maldegemse vereniging  

 

§ 1 - voorwaarden 

 

Elke vereniging kan ook een aanvraag doen om erkend te worden als specifieke Maldegemse 

vereniging binnen de sectoren Sport, Cultuur, Jeugd, Senioren, Sociaal en 

Ontwikkelingssamenwerking.  

 

De vereniging moet dan aan sectorgebonden extra voorwaarden voldoen 

 

• Extra voorwaarden SPORTVERENIGING  

De specifieke erkenning als specifieke sportvereniging is geregeld in het reglement voor de 

erkenning en subsidiëring van het plaatselijke sportbeleid. 

 

• Extra voorwaarden CULTUURVERENIGING  

Een cultuurvereniging is een erkende vereniging die culturele activiteiten* organiseert op het 

vlak van: 

1. Amateuristische en actieve kunstbeoefening, podiumkunsten en cultuurcreatie 

2. Sociaal-cultureel vormingswerk (door en voor volwassenen) 

3. Culturele vrijetijdsbesteding 

4. Cultureel erfgoed 

 

* onder culturele activiteiten wordt verstaan: 

- “ alle intellectuele, artistieke, praktische en fysische activiteiten, die tot een goede besteding van 

de vrije tijd kunnen leiden, of de kwaliteit van het leven in het algemeen bevorderen” 

(omschrijving “cultuur” volgens de Europese Raad) 

- Met aandacht voor de materies die tot het cultuurpact behoren (artikel 59bis, § 2, 1° van de 

Grondwet): de bescherming en de luister van de taal, de aanmoediging van de vorming van 

navorsers, de schone kunsten, het cultureel patrimonium, de musea en de andere 

wetenschappelijk-culturele instellingen met uitzondering van de monumenten en 

landschappen, de permanente opvoeding en de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding, de 

artistieke vorming, de intellectuele, morele en sociale vorming.  

 

• Extra voorwaarden JEUGDVERENIGING  

De specifieke erkenning als jeugdvereniging is geregeld in het reglement voor de erkenning 

en subsidiëring van het plaatselijke jeugdwerk van Maldegem. 

 

• Extra voorwaarden SENIORENVERENIGING  

De specifieke erkenning als seniorenvereniging is geregeld in de statuten van de 

seniorenraad. 
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• Extra voorwaarden SOCIALE VERENIGING  

De specifieke erkenning als sociale vereniging is geregeld in de statuten van de sociale raad. 

 

• Extra voorwaarden VERENIGING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

De specifieke erkenning als vereniging, die deel uitmaakt van de Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking Maldegem, is geregeld in de statuten van de Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking Maldegem. 

 

Je kan slechts een erkenning krijgen in één van de specifieke sectoren. Je kan wel een deel van je 

werking afsplitsen met een apart bestuur en werking, en deze dan laten erkennen binnen een 

andere sector.  

 

§ 2 - voordelen 

 

De specifiek erkende verenigingen kunnen aanspraak maken op specifieke subsidies in de sector 

waarvoor ze erkend zijn. 

 

Artikel 4: overgangs- en uitzonderingsmaatregel  

 

§1 - overgangsmaatregel 

Wanneer aan één of meerdere voorwaarden niet kan voldaan worden, kan een procedure 

worden opgestart met de bevoegde gemeentelijke dienst om binnen één jaar (januari - 

december) wel aan alle voorwaarden te voldoen. Tijdens deze procedure kan de vereniging voor 

de duur van één jaar toch een erkenning krijgen. Deze overgangsmaatregel kan per vereniging 

één maal in de drie jaar worden toegestaan. 

 

§2 - uitzonderingsmaatregel 

Indien een vereniging kan aantonen dat omwille van een doelstelling van de vereniging het niet 

mogelijk is om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 §1, dan kan deze vereniging vragen 

om toch erkend te worden als Maldegemse vereniging. De vereniging volgt hiervoor de 

procedure van het hiernavolgend artikel en motiveert uitdrukkelijk de reden waarom het College 

van Burgemeester en Schepenen een uitzondering kan maken. 

 

Artikel 5: procedure tot erkenning  

 

§ 1 – procedure tot erkenning van Maldegemse vereniging 

 

▪ Je vraagt aan het gemeentebestuur het standaard aanvraagformulier of downloadt dit van de 

gemeentelijke website. 

▪ Je bezorgt dit formulier volledig ingevuld aan het UiTloket. 

▪ De erkenning wordt toegekend of niet toegekend door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

▪ Wie erkend wordt, krijgt als bewijs een bevestigingsbrief. 

▪ Niet-erkenning wordt schriftelijk geargumenteerd door het college van burgemeester en 

schepenen. 

▪ Eventueel kan de procedure door de aanvragende vereniging opnieuw worden opgestart, met 

een aangepast aanvraagdossier. 

▪ Een vereniging kan te allen tijde een erkenningsaanvraag indienen. 

▪ De lijst van erkende verenigingen wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan 

daar door iedereen worden geraadpleegd. 

▪ Wijzigingen in de gegevens van de erkenningsaanvraag worden schriftelijk doorgegeven aan 
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het UiTloket. 

 

§ 2 – procedure tot erkenning van specifieke Maldegemse vereniging 

 

▪ Voor de erkenning als specifieke Maldegemse vereniging geldt dezelfde procedure als onder 

§1, tenzij anders gestipuleerd in het desbetreffende erkenningsreglement (zie artikel 2). 

 

▪ Het aanvraagdossier voor specifieke erkenning zal altijd voor advies worden voorgelegd aan 

de bevoegde adviesraad. 

 

Artikel 6: duur van de erkenning   

 

§ 1 – erkenning als Maldegemse vereniging 

 

▪ De erkenning wordt verleend voor de duur van een beleidscyclus. Het gemeentebestuur kan 

ten allen tijden steeds een controle uitvoeren, om te bekijken of nog wordt voldaan aan alle 

voorwaarden.  

 

▪ In het laatste jaar van de beleidscyclus ontvangt de (specifiek) erkende vereniging een 

schrijven van het gemeentebestuur om de erkenning te hernieuwen.  

 

§ 2 – erkenning als specifieke Maldegemse vereniging 

 

▪ De erkenning als specifieke Maldegemse vereniging wordt verleend volgens de bepalingen 

opgenomen in het desbetreffende erkenningsreglement (zie artikel 3) . Bij ontstentenis van 

dergelijke bepalingen wordt de erkenning verleend voor de duur van de beleidscyclus. 

 

Artikel 7: stopzetting van de erkenning 

 

De erkenning stopt onmiddellijk: 

▪ als de vereniging haar werking stopzet. 

▪ als de vereniging bij controle niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden. 

▪ als de vereniging bewust foutieve gegevens bezorgt aan het gemeentebestuur.  

 

Artikel 8: lidmaatschap van een adviesraad  

 

Het lidmaatschap van een adviesraad wordt door elke adviesraad apart geregeld in de statuten. 

Zowel verenigingen als deskundigen kunnen lid worden van een adviesraad. Het lidmaatschap 

van een adviesraad geeft het voordeel dat je mag deelnemen aan het proces om advies te geven 

over het gemeentelijk beleid. 

 

Artikel 9: inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2015. 

 

 


