Gemeentelijk reglement voor de erkenning van Pepingse verenigingen

1.ERKENNING

1.1 Algemeen________________________________________________________________
Art 1 Het gemeentebestuur beslist, op voorstel van het College van Burgemeester en
Schepenen, of een vereniging erkend wordt als Pepingse vereniging. Dit gebeurt na advies
van de betrokken adviesraad.

1.2 Erkenningsvoorwaarden___________________________________________________
Art 2 Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- opgericht zijn op privé initiatief.
- activiteiten organiseren in Pepingen en zich richten tot de Pepingse bevolking. Dit geldt
ook indien deze plaatselijke verenigingen hun activiteiten enkel kunnen uitoefenen buiten
de gemeente, wegens het ontbreken van geschikte infrastructuur op het gemeentelijke
grondgebied.
- haar zetel in Pepingen hebben, geleid worden door een bestuur en bewijzen dat minstens
de helft van de bestuursleden in Pepingen woont.
- het Nederlands als voertaal gebruiken.

Art 3 Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als vereniging worden erkend.

Art 4 Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die activiteiten
organiseren, kunnen wel erkend, maar niet financieel gesubsidieerd worden.

Art 5 Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na 1 jaar bewezen werking in de
gemeente.

1.3 Toepassingsgebied________________________________________________________
Art 6 Dit reglement is van toepassing op de verenigingen die actief zijn in één van de
volgende gebieden:
1. amateurkunstbeoefening (zangkoren, toneelverenigingen, muziekverenigingen…)
2. volksontwikkelingswerk
3. culturele vrijetijdsbesteding
4. de seniorenverenigingen
5. de gezinsverenigingen
6. heemkundige kringen
7. de kunstkringen
8. gemeenschapsvorming (dorpsfeesten,buurtfeesten…)
9. onderwijsverenigingen
10. natuurverenigingen
11. ontwikkelingssamenwerking
12. andere activiteitengebieden na goedkeuring door het gemeentebestuur
Verenigingen die door andere adviesraden (jeugd, sport) of in een andere gemeente erkend
worden, komen niet in aanmerking.

1.4 Aanvraag tot erkenning____________________________________________________
Art 7 De vereniging kan een aanvraag tot erkenning indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen op het daartoe voorziene formulier.
De aanvraag bevat volgende documenten:
- de statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging (enkel bij de eerste
aanvraag of bij wijziging). Alle wijzigingen in de structuur, het bestuur of de statuten (als
die er zijn) moeten aan het gemeentebestuur meegedeeld worden.
- de lijst van de bestuursleden (minimum 3) met hun naam en adres en indien beschikbaar
telefoon en e-mail.
- een beknopt verslag van het werkingsjaar, dat loopt van 1 augustus (huidige jaar -1) tot en
met 30 juli (huidige jaar). Het verslag moet ondertekend zijn door de gemandateerden
van de vereniging.
- een verklaring zich effectief te engageren in de werking van de betrokken adviesraad.
De gemeenteraad beslist op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, en na
advies van de betrokken adviesraad te hebben gevraagd, over de erkenning van de vereniging.

1.4.1 Voordelen van de erkenning______________________________________________
Art 8 De erkende Pepingse verenigingen kunnen aanspraak maken op 7 soorten subsidies:
1. Beleidssubsidie:
- verenigingen nominatief opgenomen in gemeentebegroting, bedrag volgens
artikelbegrotingsnummer
- verenigingen die niet nominatief opgenomen zijn in de gemeentebegroting, te
verdelen onder
- basissubsidie en
- actieondersteunende subsidie
2. Bijzondere éénmalige subsidie
3. Logistieke ondersteuning, gemeentelijke uitleendienst en infrastructuur
4. Gratis publicaties via de gemeentelijke infokanalen
5. Gratis gebruik van de frames van de inschuifborden
6. Toelage voor jubilerende verenigingen
7. De cultuurprijs

2. BETWIS TING
2.1 Algemeen________________________________________________________________
Art 9 Bij betwisting over de erkenning is het mogelijk beroep aan te tekenen. De vereniging
die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij
betwistingen telkens na advies van de betrokken adviesraad.

2.2 Intrekken van de erkenning________________________________________________
Art 10 Het College van Burgemeester en Schepenen kan de erkenning terug intrekken indien
de erkende vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement of onjuiste
gegevens heeft verstrekt. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de voorziene
subsidies terugvorderen.

