AANVRAAGFORMULIER
ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE
VERENIGING
CATEGORIE 1 - 2 - 3 - 4
In te dienen vóór 1 april 2020 bij de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd. Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen – 03 410 02 11 –
cultuur@nijlen.be
Dit formulier moet enkel ingevuld worden:
- Bij een eerste aanvraag erkenning als socio-culturele vereniging.
- Als er wijzigingen zijn in het bestuur of de werking van de vereniging sinds de vorige erkenning.
Indien gewenst, kan ook een digitale versie van dit formulier (Word of pdf) aangevraagd worden via bovenstaand
emailadres.

HANDLEIDING
De aanvraag om erkenning wordt gericht aan de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen. De
vereniging moet de erkenning indienen op het daartoe voorziene aanvraagformulier voor de aangegeven datum.
Erkende verenigingen die jaarlijks een subsidieaanvraag indienen, hoeven geen nieuwe erkenningsaanvraag in te
dienen. Indien er wijzigingen zijn in de werking of het bestuur van de verenigingen, dient men wel een nieuwe
erkenningsaanvraag in te dienen.
Volgende documenten moeten verplicht toegevoegd worden bij een erkenningsaanvraag:
1. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging.
2. De lijst van de bestuursleden (min. 3) met hun naam en adres, telefoonnummer en e-mail adres.
3. Opgave van het aantal leden met de naam, voornaam en adres van elk lid.
4. Een overzicht, samen met de nodige bewijsstukken, van de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige
kalenderjaar.
Vóór eind augustus beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning van de vereniging. Dit
gebeurt na advies door de themavergadering erkenning en subsidiëring van de cultuurraad. Binnen de
cultuurraad kan hiervoor een themavergadering opgericht worden, die het advies voorbereidt.
Indien de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 en 4 van dit reglement, krijgt de
vereniging een formele waarschuwing. Bij een volgende overtreding zijn er twee mogelijkheden:
1. De vereniging uit categorie 2, 3 of 4 voldoet nog wel aan de voorwaarden gesteld binnen categorie 1 en
wordt binnen deze categorie erkend.
2. De vereniging uit categorie 2, 3 of 4 voldoet niet aan de voorwaarden gesteld binnen categorie 1 en kan
niet meer erkend worden als socio-culturele vereniging. Ze kan nog wel erkend worden als Nijlense
vereniging, mits voldaan is aan deze voorwaarden.
Verenigingen binnen categorie 1 die niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden in artikel 3 en 4 van dit
reglement kunnen niet meer erkend worden als socio-culturele vereniging. Ze kan nog wel worden erkend als
Nijlense vereniging, mits voldaan is aan de voorwaarden.

COÖRDINATEN EN GEGEVENS
NAAM VAN DE VERENIGING
IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON (die deze aanvraag invulde)
Naam
Adres
Telefoon (overdag)
E-mailadres
BANKREKENING
Rekeningnummer
Op naam van

CATEGORIE
Kruis in de laatste kolom aan onder welke categorie uw vereniging ressorteert.

Categorie 1

Verenigingen gericht op algemene vrijetijdsbesteding:
Hieronder ressorteren verenigingen gericht op een zinvolle sociale
vrijetijdsbesteding met enige culturele waarde, maar die niet
ondergebracht kunnen worden bij categorie 2, 3 of 4 en niet ondergebracht
kunnen worden bij milieu, senioren, jeugd, sport of duurzaamheid zoals
hobbyverenigingen en verzamelclubs.

Categorie 2

Verenigingen gericht op sociale en/of culturele vorming.
Hieronder ressorteren socio-culturele verenigingen die minimaal 2
educatieve of uitgesproken culturele activiteiten per jaar organiseren die
ook open staan voor niet-leden en plaats vinden in Nijlen.
Eén van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf
georganiseerd worden. De andere activiteit mag in eigen beheer of in
samenwerking met een andere vereniging georganiseerd worden. Het
gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op de sociale en
culturele ontwikkeling van leden en publiek zoals Femma, KWB, KVLV,
Pasar, Davidsfonds, …

Categorie 3

Verenigingen gericht op amateurkunsten en verenigingen met louter
cultuurscheppende, cultuurbewarende en cultuurbevorderende activiteiten.
Hieronder ressorteren verenigingen die minimaal 2 cultuurscheppende,
cultuurbewarende of cultuurbevorderende activiteiten per jaar
organiseren die ook open staan voor niet-leden en plaats vinden in Nijlen.
Eén van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf
georganiseerd worden. De andere activiteit mag voor/op vraag van/samen
met een andere partner gebeuren.
Het gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op
(amateur)kunstbeoefening, zoals kunstkringen, theatergezelschappen,
muziekverenigingen, fotografieverenigingen, literaire genootschappen,…

Categorie 4

Verenigingen gericht op het bewaren en ontsluiten van het lokale erfgoed.
Hieronder ressorteren verenigingen die zich expliciet richten op het actief
bewaren en ontsluiten van het eigen lokale materiële en immateriële
erfgoed door middel van publicaties of de ontwikkeling van activiteiten.

BESTUUR
Voorzitter
Naam
Adres
Telefoon (overdag)
E-mailadres
Secretaris
Naam
Adres
Telefoon (overdag)
E-mailadres
Penningmeester
Naam
Adres
Telefoon (overdag)
E-mailadres

LEDEN
Aantal leden
Overzicht

Gelieve een lijst met namen en adressen van de leden toe te voegen ter controle.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
OVERZICHT (bewijsstukken toe te voegen in bijlage)
1
2
3
4
5
6

DATUM

NAAM & HANDTEKENING

