ERKENNINGSREGLEMENT
NIJLENSE VERENIGINGEN

Meer info en aanvraagformulieren bij: Afdeling Sociaal & Vrije Tijd
Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen – 03 410 02 11 – cultuur@nijlen.be

ARTIKEL 1: ERKENNINGSVOORWAARDEN
Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:
1

Minimum 2 activiteiten organiseren die openstaan voor Nijlense inwoners.

2

Haar zetel en hoofdactiviteiten hebben op het grondgebied van Nijlen.

3

Bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden in Nijlen woont.

4

Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken;

5

De vereniging komt in aanmerking na één jaar werking.

6

De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.

7

Geen erkenning of subsidiëring ontvangen via een andere gemeentelijke adviesraad.

ARTIKEL 2: ERKENNINGSAANVRAAG
De aanvraag wordt gericht aan de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen. De vereniging
moet de aanvraag tot erkenning indienen op het daartoe voorziene aanvraagformulier voor de aangegeven
datum (zoals vermeld bovenaan het aanvraagformulier).
Verplicht toe te
voegen
documenten:

1. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging (enkel bij de
eerste aanvraag of bij wijziging).
2. De lijst van de bestuursleden (min. 3) met hun naam en adres en 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 op advies van de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

ARTIKEL 3: VOORDELEN VAN DE ERKENNING
De erkenning als Nijlense vereniging geeft recht op:
1

Gratis gebruik of gebruik tegen een gereduceerd tarief van de gemeentelijke infrastructuur.

2

Gratis ontlenen van materialen (podiumelementen, tentoonstellingspanelen, vlaggenmasten en vlaggen,
nadarbarelen, …..) via de uitleendienst.

3

Bepaalde logistieke ondersteuning vanuit de gemeente, indien hiervoor tijdig een aanvraag toekomt bij
het college van burgemeester en schepenen.

4

Gratis publicatie van de activiteiten in de gemeentekroniek op de elektronische infoborden (max. 2 x per
jaar) en op de gemeentelijke website.

ARTIKEL 4: EINDE VAN DE ERKENNING
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging:
1

Wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht die betrekking
hebben op het nagestreefde doel.

2

Wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 van dit reglement.

