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Aanvraag erkenning vereniging 
 

Voor wie is dit formulier 

Deze aanvraag is bestemd voor alle verenigingen die door de gemeente Schilde erkend willen 

worden.  

 

Waarvoor dient  deze aanvraag tot erkenning 

Deze aanvraag is een toepassing van het ‘Reglement erkenning verenigingen’. 

 

Indienen  

De aanvraag moet ingediend worden  

t.a.v. het college van burgemeester en schepenen  

Brasschaatsebaan 30 

2970 Schilde 

 

Naam vereniging     ___________________________________ 

 

Maatschappelijke zetel 

Straat + nummer   ___________________________________ 

Postcode + gemeente   ___________________________________ 

Telefoon/GSM contactpersoon  ___________________________________ 

E-mail     ___________________________________ 

Website    ___________________________________ 

Facebook    ___________________________________ 

Bankrekeningnummer   ___________________________________ 

 

 

Beleidsthema 

wenst erkend te worden onder beleidsthema (aankruisen) 

o Jeugd 

o Noord/Zuid 

o Milieu 

o Personen met een handicap 

o Senioren 

o Socio-cultureel 

o Sport 
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Bestuur 

Voorzitter 

Naam     ___________________________________ 

Voornaam    ___________________________________ 

Straat + nummer   ___________________________________ 

Postcode + gemeente   ___________________________________ 

Telefoon/GSM    ___________________________________ 

E-mail     ___________________________________ 

 

Secretaris 

Naam     ___________________________________ 

Voornaam    ___________________________________ 

Straat + nummer   ___________________________________ 

Postcode + gemeente   ___________________________________ 

Telefoon/GSM    ___________________________________ 

E-mail     ___________________________________ 

 

Penningmeester 

Naam     ___________________________________ 

Voornaam    ___________________________________ 

Straat + nummer   ___________________________________ 

Postcode + gemeente   ___________________________________ 

Telefoon/GSM    ___________________________________ 

E-mail     ___________________________________ 

 

 

 

Structuur van vereniging 

 

o Vzw (gelieve kopie staatsblad bij te voegen) 

o Feitelijke vereniging 

 

Bijlagen 

 

Bijlagen  

o Bewijsstukken van minstens 1 jaar actieve werking met overzicht van alle activiteiten van het 

afgelopen werkjaar 

o Bewijsstukken van de lokale werking op vlak van bestuur, vergadering, werking, ledenwerving 
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o Financieel overzicht van afgelopen werkjaar 

o Bewijsstukken dat de werking in het Nederlands wordt uitgeoefend 

o Exemplaar van de statuten/huishoudelijk reglement/afsprakennota 

o Lijst met overzicht bestuursleden met functies en contactgegevens (adres, telefoon, emailadres) 

o Een officiële ledenlijst met vermelding van naam en adres. 

o Voor een erkenning binnen het beleidsthema Sport: bewijs van jaarlijkse geldelijk bijdrage in de 

vorm van lidgeld bij de start van het werkingsjaar 

o Bewijs verzekering (polisnummer en naam verzekeringsmaatschappij) 

 

 

 

En nu… 

 

o De betrokken dienst controleert de erkenningsaanvraag van de vereniging. Bij een onvolledig 

dossier meldt de betrokken dienst dit aan het bestuur van de aanvragende vereniging zodat de 

bijkomende stukken kunnen worden ingediend. 

 

o De betrokken dienst legt het volledige aanvraagdossier ter advies voor aan de desbetreffende 

adviesraad. Deze adviesraad formuleert voor het college van burgemeester en schepenen een 

schriftelijk gemotiveerd advies. 

 

o Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de erkenningsaanvraag 

van de vereniging. De erkenning treedt in werking op datum van de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Als bevestiging van de echtheid en de volledigheid van de opgegeven informatie 

 

Naam + handtekening 

 


