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Erkenningreglement van de culturele verenigingen

De gemeenteraad,
Met toepassing van de nieuwe gemeentewet, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
Gelet op de bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet.
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in het culturele en sociale leven.
Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad 29 mei 2017.
Gelet op de wetgeving ter zake.
Na beraadslaging met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen.
ERKENNINGSVOORWAARDEN:
Artikel 1:
Komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen.
Artikel 2:
Verenigingen die reeds erkend zijn via een andere gemeentelijk adviesraad (bijv. jeugd- of sportraad)
komen niet voor erkenning als gemeentelijke cultuurvereniging in aanmerking.
Artikel 3:
De cultuurvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan
worden van de cultuurvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
Artikel 4:
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement dient op schriftelijk verzoek aan de cultuurdienst
bezorgd te worden (indien beschikbaar).
Artikel 5:
De cultuurvereniging moet een autonoom bestuur hebben met respectievelijk een voorzitter,
schatbewaarder en secretaris.
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Artikel 6:
Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet de cultuurvereniging minstens 15 aangesloten
leden hebben. Muziekbands en zangkoren dienen niet te voldoen aan dit vermelde aantal.
Artikel 7:
De zetel van de vereniging moet in Gingelom gevestigd zijn en een meerderheid van de bestuursleden en
gewone leden samen woont in Gingelom.
Artikel 8:
De cultuurvereniging heeft een werking in Gingelom. Het Nederlands dient bij haar werking en organisatie
gebruikt te worden. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen op de zetel in het Nederlands
aanwezig te zijn.
Artikel 9:
Minstens de helft van de activiteiten moet plaatsvinden in Gingelom. Indien de vereniging kan aantonen dat
er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie in Gingelom aanwezig is, dan is deze voorwaarde
niet van toepassing.
Artikel 10:
De cultuurvereniging moet een actieve cultuurwerking kunnen aantonen.
Artikel 11:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de cultuurvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet
door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 12:
De cultuurvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten.
Artikel 13:
De volgende soorten cultuurverenigingen komen voor erkenning in aanmerking:
- verenigingen waar de artistieke kunstbeoefening voorop staat (beeld, geluid, …)
- verenigingen die werken rond het Gingelomse en lokale erfgoed
- verenigingen waar het sociale aspect in de werking centraal staat
- verenigingen die het organiseren cultuurevenementen als hoofddoel hebben
Artikel 14:
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- De aanvraag tot erkenning wordt door de cultuurverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de cultuurdienst.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de cultuurdienst.
- Na ontvangst van de aanvraag wordt de vraag voor advies aan de cultuurraad voorgelegd
- Op basis van het advies van de cultuurraad en de aanvraag neemt het college van burgemeester en
schepenen een beslissing tot erkenning.
Artikel 15:
De erkenningsaanvraagformulieren o.b.v. dit reglement zal bij een nieuwe hersamenstelling van de
cultuurraad aan de huidige culturele verenigingen toegezonden worden.
Nieuwe verenigingen doen een erkenningsaanvraag o.b.v. dit reglement.
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