Aanvraag tot erkenning als Lievegemse vereniging
De gemeente Lievegem verwerkt alle verstrekte persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving en neemt daarbij de
rechten van de betrokkenen volgende de privacywetgeving strikt in acht. Voor meer informatie, https://www.lievegem.be/privacypolicy

Gegevens van de vereniging
Naam vereniging (de officiële naam van de vereniging):………………………………………………….
Oprichtingsdatum:………………………………………………………………………………………………
Aard van de vereniging
o Vzw
o Feitelijke vereniging
Adres waar de zetel van de vereniging en plaats van de hoofdactiviteit zich bevindt:
……………………………………………………………………………………………………………………
Behoort uw vereniging tot een koepelorganisatie (regionaal, provinciaal, Vlaams of nationaal):
o Nee
o Ja (geef naam en adres van de koepelorganisatie):……………………………………………….
Website van de vereniging (indien beschikbaar):…………………………………………………………..
Algemeen e-mailadres vereniging:……………………………………………………………………………
Rekeningnummer op naam van de vereniging: BE…………………………………………………………
Contactgegevens voorzitter vereniging
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Straat:…………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente:……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………..
Telefoon-/ gsm-nummer:……………………………………………………………………………………….
Contactgegevens secretaris vereniging
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Straat:…………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente:……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………..
Telefoon-/ gsm-nummer:……………………………………………………………………………………….
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Contactgegevens penningmeester vereniging
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Straat:…………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente:……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………..
Telefoon-/ gsm-nummer:……………………………………………………………………………………….
Contactgegevens aanspreekpunt gemeente Lievegem
contactpersoon van de vereniging:…………………………………………………………………………...
Straat:…………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente:……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………..
Telefoon-/ gsm-nummer:……………………………………………………………………………………….
De vereniging heeft de basiswerking op het grondgebied Lievegem. Onder basiswerking wordt
begrepen: de organisatie van de voornaamste werking gebeurt op Lievegems grondgebied.
o Ja
o Neen: toon aan dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op
het gemeentelijk grondgebied en beschrijf de link met Lievegem
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Naar welke doelgroep richt de werking van de vereniging zich?...........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Doelstelling van de vereniging………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Volgende stukken bij te voegen als bijlage bij de aanvraag tot erkenning:
o Exemplaar van de statuten van uw vereniging en/of huishoudelijk reglement, indien
beschikbaar
o Jaarprogramma van het volgend werkingsjaar
o Samenstelling van het bestuur: naam en adres van de bestuursleden
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Aanvraag tot erkenning als Lievegemse sectorspecifieke vereniging
o Erkenning als Lievegemse (socio-) culturele vereniging
o
o
o
o

o

We voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden als Lievegemse vereniging
We voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement
voor (socio-) culturele verenigingen in Lievegem
We kunnen op elk moment staven te voldoen aan de specifieke voorwaarden tot
erkenning als (socio-) culturele vereniging.
Onze vereniging behoort tot
o Categorie A: verenigingen podiumkunsten
o Categorie B: socio-culturele verenigingen
o Categorie C: harmonieën en fanfares (hafa).
Als bijlage toe te voegen stukken bij de aanvraag tot erkenning:
o Bewijs van aangesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen
o Activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar

o Erkenning als Lievegemse sportvereniging:
o
o

o
o

We voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden als Lievegemse vereniging
We voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement
voor sportvereniging in Lievegem
We kunnen op elk moment staven te voldoen aan de specifieke voorwaarden tot
erkenning als sportvereniging.
Als bijlage toe te voegen stukken bij de aanvraag tot erkenning:
o Activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar

o Erkenning als Lievegemse seniorenvereniging:
o
o

o
o

We voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden als Lievegemse vereniging
We voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement
voor erkende seniorenvereniging in Lievegem
We kunnen op elk moment met bewijsstukken staven te voldoen aan de specifieke
voorwaarden tot erkenning als seniorenvereniging.
Als bijlage toe te voegen stukken bij de aanvraag tot erkenning:
o Activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar

o Erkenning als Lievegemse jeugdvereniging
o
o

o
o

o

We voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden als Lievegemse vereniging
We voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement
voor jeugdverenigingen in Lievegem
We kunnen op elk moment met bewijsstukken staven te voldoen aan de specifieke
voorwaarden tot erkenning als jeugdvereniging in Lievegem.
Onze vereniging behoort tot
o Categorie A: jeugdbewegingen
o Categorie B: jeugdhuizen
o Categorie C: particuliere speelpleinwerking
o Categorie D: andere jeugdinitiatieven
Als bijlage toe te voegen stukken bij de aanvraag tot erkenning:
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o
o
o
o

Bewijs van aangesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen
Bewijs aansluiting bij landelijke koepel (categorie A, B en C)
Informatienota en/of huishoudelijk reglement (categorie B, C en D)
Ledenlijst en activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar (categorie D)

Verklaring van de aanvrager
De aanvragende vereniging verklaart kennis te hebben genomen van het gemeentelijk
reglement voor de erkenning als Lievegemse vereniging zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in de zitting van 3 juni 2020 en akkoord te gaan met de voorwaarden en
bepalingen uit dit reglement.
De aanvragende vereniging verklaart op eer dat de gegevens in dit aanvraagformulier
en in de bijgevoegde bijlagen correct en naar waarheid zijn opgemaakt.
o

Ja, gelezen en goedgekeurd op …………………………. (datum)

De aanvragende vereniging geeft goedkeuring om de gegevens van zijn/haar
vereniging en contactpersoon bekend te maken via de gemeentelijke infokanalen. De
bekendmaking heeft als doel om een digitaal platform te creëren waar inwoners een
overzicht van alle verenigingen in Lievegem kunnen vinden met hun contactgegevens.
o Ja
o Nee

Handtekening
Lievegem, (geef de datum van de ondertekening)

De secretaris
(handtekening)

De voorzitter
(handtekening)

………………
(naam)

………………..
(naam)

Stuur deze aanvraag samen met de bij te voegen bewijsstukken naar :
Gemeente Lievegem
Postadres: Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem
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