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Om als Haachtse sport-, cultuur-, jeugd- en MND-vereniging erkend te worden en te blijven
en onder voorbehoud van de bepalingen van art.3, moet de vereniging aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Opgericht zijn door een particulier initiatief, met dien verstande dat verenigingen
opgericht met beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerken of in schoolverband
niet voor erkenning in aanmerking komen.
2. Geleid worden door een bestuur, waarvan minstens één lid woonachtig is in de
gemeente.
3. Haar zetel hebben in Haacht
4. Minimaal de helft van de activiteiten moet op het grondgebied van Haacht
plaatsvinden tenzij er aangetoond wordt dat er onvoldoende geschikte accommodatie
is. In dat geval moet minimaal 25 % van de activiteiten op het grondgebied van
Haacht plaatsvinden.
5. Haar activiteiten uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met de van
kracht zijnde taalwetten.
6. Aanvaarden verantwoording af te leggen ten aanzien van het college van
burgemeester en schepenen.
7. Vrij lidmaatschap en/of vrije deelname aan activiteiten toelaten, mits de
onderschrijving van de doelstellingen van de vereniging.

Om erkend te worden zal de betrokken vereniging een aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen vergezeld van volgende documenten:
1. Statuten van de vereniging, basisreglement of omschrijving van de nagestreefde
doelen met omschrijving van de aard en de frequentie van de samenkomsten.
2. De samenstelling van het bestuur (naam, adres, geboortedatum).
3. Volledige ledenlijst op datum van 31/12/20xx (naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en aansluitingsnummer). De lijst wordt na toekenning van de
erkenning vernietigd.
Op aanvraag van het college van burgemeester en schepenen dienen volgende documenten
voorgelegd kunnen worden:
1. Het financieel verslag en/of de boekhouding.
2. Verzekeringspolissen.

Na onderzoek van de aanvraag door de betrokken dienst zal de aanvraag aan de adviesraad
worden voorgelegd die zijn advies zal doorsturen aan het college van burgemeester en
schepenen, dat daarna over de erkenning zal beslissen.
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De vereniging kan o.a.:
•

Genieten van de voordelen bij gebruik van gemeentelijke infrastructuur.

•

Een uitnodiging krijgen voor de adviesraad.

•

Opgenomen worden in de lijst van verenigingen.

•

Genieten van de voordelen van materiële hulp.

•

Een activiteit plaatsen op de activiteitenkalender van de gemeente

•

Gebruikmaken van de infoborden.

•

Subsidies aanvragen mits te voldoen aan de subsidiecriteria.

•

Fiscale attesten uitschrijven.

Bij de aanvraag van subsidies bevestigt de vereniging dat zij voldoet aan alle
erkenningsvoorwaarden. Bij verenigingen die geen subsidies ontvangen wordt elke vijf jaar
een controle uitgevoerd. Bij twijfel kan de betrokken dienst een tussentijdse controle
uitvoeren.

Bij vaststelling van overtreding van het reglement zal het college van burgemeester en
schepenen na advies van de betrokken adviesraad de erkenning beëindigen. De vereniging
krijgt de beslissing per brief toegestuurd en kan binnen de maand verzet aantekenen per
brief.

In 2021 krijgen de verenigingen de mogelijkheid om zich in orde te stellen met het
reglement. Uiterlijk op 31 december 2021 dienen de voorwaarden in orde te zijn, anders
vervalt de erkenning met inachtneming van art.6.
In 2021 vragen alle verenigingen opnieuw erkenning aan volgens de nieuwe voorwaarden.

Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden gezonden.
Het treedt in werking met ingang van 22 februari 2021 en vervangt het bestaande reglement.
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