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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 22 juni 2021

VRIJE TIJD & GELIJKE KANSEN

35 2021_GR_00147 Erkenning Halse verenigingen -  Erkenningsreglement en 
aanvraagformulier - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno 
Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de 
heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; 
de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De 
Winne, Algemeen directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
De sportdienst nam het voortouw om het erkenningsreglement en aanvraagformulier voor 
sportverenigingen te vereenvoudigen en ook toepasbaar te maken voor de andere sectoren: cultuur, 
jeugd, welzijn, senioren en milieu. Dit maakt dat de erkenningsvoorwaarden gelijk zijn voor alle Halse 
verenigingen, ongeacht tot welke sector ze behoren. We gaan dus van verschillende 
erkenningsreglementen naar één reglement en aanvraag. 

Advies en motivering
De verschillende erkenningsreglementen werden via een werkgroep van de betrokken sectoren 
bekeken en samen kwamen we tot een voorstel van één erkenningsreglement en aanvraag voor alle 
Halse verenigingen, die kunnen behoren tot de sector sport, jeugd, cultuur, senioren, welzijn en 
milieu. Een vereniging kan zich ook laten erkennen bij een tweede sector, maar zal maar via de 
hoofdsector subsidies kunnen aanvragen. De betrokken diensten volgen de erkenningsaanvragen op. 
Het aanvraagformulier en reglement zullen gepubliceerd worden op  de stedelijke website. 

Het voorstel van erkenningsreglement en aanvraag werd ter advies voorgelegd op elke betrokken 
adviesraad. Alle opmerkingen vanuit de adviesraden werden steeds behandeld door de werkgroep met 
als resultaat, een definitief voorstel van beide documenten. 
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Dit betreft de milieuraad, de sportraad, de seniorenraad, de cultuurraad, de jeugdraad, de 
integratieraad en STROS.

Het erkenningsreglement en aanvraagformulier worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Juridische gronden
Artikel 40, §3 en artikel 41 van het decreet lokaal bestuur.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2021. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek 
vrijetijdsaanbod > B2.4 Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig 
vrijetijdsaanbod. 

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Akkoord met reglement. Kleine bedenking: is de erkenning onbeperkt in tijd? Of zou deze eerder 
beperkt worden in de tijd en bij elke nieuwe legislatuur hernieuwd worden?

Besluit
Artikel 1
Het erkenningsreglement en het aanvraagformulier voor de Halse verenigingen worden 
goedgekeurd.  

Bijlagen
1. Reglement erkenning Halse verenigingen.pdf
2. erkenningsaanvraag Halse vereniging def.pdf



REGLEMENT ERKENNING HALSE VERENIGINGEN 

  

Art.1 Omschrijving vereniging 

 

Een vereniging is een groep mensen die zich verenigt onder één noemer (naam) om een 

gemeenschappelijk doel te bereiken via (groeps)activiteiten die zich hoofdzakelijk in de vrije 

tijd van mensen afspelen.  

 

Verenigingen met een commercieel oogmerk of winstoogmerk komen niet in aanmerking 

voor de toepassing van dit reglement. Ook onderwijsinstellingen vallen niet onder het 

toepassingsgebied van dit reglement.  

 

Art. 2 Erkenningsvoorwaarden  

 

Om door de stad erkend te worden als Halse vereniging dient de vereniging aan volgende 

voorwaarden te voldoen:  

 

 De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging. 

 

 De vereniging heeft minstens 3 actieve (bestuurs)leden. 

 

 De vereniging heeft een actieve werking in Halle. Indien dit niet zo is, dient de vereniging 

aan te tonen om welke reden(en) dit niet mogelijk is. De vereniging licht toe welke 

inspanningen ze levert om de Halse samenleving te bereiken. 

 

 De voertaal is Nederlands. 

 

 De vereniging is een open vereniging. Dit betekent dat iedereen lid kan worden van de 

vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen 

van de vereniging en wettelijke bepalingen volgt.  

 De vereniging verbindt er zich toe:  

 geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, zogenaamd ras, 

nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele 

geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 

politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke 

of genetische eigenschap, taal of sociale afkomst te dulden.  

 elk discriminerend gedrag te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen. 

 De vereniging sluit ter bescherming van haar leden, bestuurders, verenigingswerkers, 

vrijwilligers jaarlijks een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen af. 

 

Art. 3 Keuze voor sector  

 

Verenigingen maken een keuze op basis van hun hoofdactiviteit en/of doelgroep tussen 

volgende categorieën:  

 

- Jeugd   
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- Cultuur 

 

- Sport  

 

- Medioren/senioren  

 

- Natuur/milieu  

 

- Sociaal/welzijn/mondiaal 

 

Verenigingen kunnen op basis van hun brede werking en inhoudelijke relevantie, meerdere 

categorieën aanduiden maar geven slechts één categorie aan, via dewelke ze mogelijke 

subsidie voor hun werking wensen te ontvangen.   

  

Art. 4 Procedure  
 

4.1 De vereniging dient een aanvraag tot erkenning in via een formulier op de website 

www.halle.be 

De aanvraag tot erkenning wordt behandeld door de betrokken stedelijke dienst.  

Als er een adviesraad is, brengt deze advies uit aan het College van burgemeester en 

schepenen. 

Het College van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de vereniging.  

 

4.2 Indien blijkt dat een erkende vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden uit art.2 

kan het College van burgemeester en schepenen, na advies van de betrokken adviesraad/dienst 

de erkenning intrekken.  

 

Art. 5 Voordelen van erkenning 
 

De erkenning houdt in dat verenigingen: 

 

 kunnen deelnemen aan de betrokken sectorale adviesraden en/of betrokken kunnen worden 

in advies- en participatietrajecten van de stad Halle.  

 aanspraak kunnen maken op subsidies (indien aan de voorziene criteria wordt voldaan die 

opgenomen zijn in de subsidiereglementen). 

 aanspraak kunnen maken op tariefverminderingen en/of voorrang bij terbeschikkingstelling 

van stedelijke infrastructuur en materiaal. 

  

Art. 6 Algemene bepalingen  
 

6.1 De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen 

daaraan te maken.  

De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen 

om de erkenning toe te kennen/in te trekken, op advies van de betrokken adviesraad/dienst. 

 

6.2 De stad heeft het recht om na te gaan of de vereniging nog aan de erkenningsvoorwaarden 

voldoet.  

 

6.3 Dit reglement treedt in werking op x/x/x. 
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ERKENNINGSAANVRAAG HALSE VERENIGING 

 

1) Basisgegevens vereniging 

 

Naam vereniging:  

Website van de vereniging (indien beschikbaar): 

Algemeen e-mailadres van de vereniging (indien beschikbaar): 

Bestuurder/lid 1 - (functie, naam, voornaam, adres, gsm/tel., e-mail) : 

Bestuurder/lid 2 - (functie, naam, voornaam, adres, gsm/tel., e-mail): 

Bestuurder/lid 3 - (functie, naam, voornaam, adres, gsm/tel., e-mail): 

Zeteladres van de vereniging:  

Correspondentieadres van de vereniging (indien verschillend van het zeteladres):  

 

2) Doel vereniging 

 

Wat is het doel van de vereniging?  

Omschrijf de werking en activiteiten: 

 

3) Erkenningsvoorwaarden 

 

☐ De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging?  

Indien vzw, vermeld het ondernemingsnummer of erkenningsnummer: 

☐ De vereniging heeft minstens 3 actieve (bestuurs)leden? ja/neen  

☐ De actieve werking van de vereniging is in Halle? ja/neen  

Indien de actieve werking niet in Halle is: 

- om welke reden(en) is dit niet mogelijk? 

- welke inspanningen levert de vereniging om de Halse samenleving te bereiken? 

☐ De voertaal is Nederlands? ja/neen 

☐ De vereniging is een open vereniging? ja/neen 

 

☐ De vereniging verbindt zich ertoe om geen enkele vorm van discriminatie toe te staan 

en elk discriminerend gedrag te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen? ja/neen 

 

☐ De vereniging sluit ter bescherming van haar leden, bestuurders, verenigingswerkers, 

vrijwilligers jaarlijks een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen af? 

ja/neen 
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4) Keuze sector  

 

Maak een keuze voor één sector, op basis van de hoofdactiviteit. 

Via deze sector kunnen, na erkenning, subsidies worden aangevraagd. 

De vereniging behoort tot de sector:  

☐ JEUGD  

☐ CULTUUR   

☐ socio-culturele vereniging 

☐ (amateur)kunstenvereniging 

☐ carnavalsvereniging/rommelmarkten/vaderlandslievende vereniging/ … 

☐ SENIOREN/MEDIOREN  

☐ SPORT  

☐ NATUUR/MILIEU  

☐ SOCIAAL/WELZIJN/MONDIAAL 

 

De vereniging wil ook op de hoogte gehouden worden van initiatieven en communicatie bij 

een tweede sector (zonder subsidies):  

☐ Jeugd  

☐ Cultuur  

 ☐ socio-culturele vereniging 

☐ (amateur)kunstenvereniging 

☐ carnavalsvereniging/rommelmarkten/vaderlandslievende vereniging/ … 

☐ Senioren/Medioren  

☐ Sport    

☐ Natuur/Milieu  

☐ Sociaal/Welzijn/Mondiaal 

 

☐  Ik verklaar bovenvermelde gegevens correct ingevuld te hebben.   

 

☐ De contactgegevens zijn persoonsgegevens. In onze privacyverklaring, te vinden op onze 

website, wordt beschreven wat we met persoonsgegevens doen. Om jullie onder meer 

ondersteuning te geven, willen we jullie toestemming vragen om onderstaande redenen.  

De toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. U doet dit door ons een e-mail te 

sturen naar info@halle.be  
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Graag altijd een optie aan te vinken: 

We delen de contactgegevens op onze website om er voor te zorgen dat de mensen jullie 

kunnen contacteren. Bent u akkoord dat de contactgegevens op onze website komen? 

☐   Akkoord 

☐   Niet akkoord 

Contactgegevens kunnen via een brochure gedeeld worden met burgers die inlichtingen 

komen vragen. Bent u akkoord dat we de contactgegevens opnemen in een brochure en de 

brochure meegeven aan de mensen? 

☐   Akkoord 

☐   Niet akkoord 

 

 

  

Naam + Datum + Handtekening, 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


