
Basiserkenning als Zwevegemse 
vereniging 

  
Criteria 

1. Een vereniging is een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van 

gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te 

ontplooien, zonder dat hier bij de vereniging commerciële belangen of 

beroepsdoeleinden ten grondslag liggen.   

 

2. De organisatie heeft een lokale werking met een eigen bestuur (min. 4 personen), 

waarvan minstens 1/3de  in Zwevegem woont of waar de functie van voorzitter en/of 

secretaris opgenomen wordt door een inwoner van Zwevegem. 

 

3. De organisatie moet een actieve werking kunnen aantonen ten bate van of op het 

grondgebied van Zwevegem. Dat blijkt uit:  

• Het doel van de vereniging dat gericht is op:  

• De vrijetijdsbesteding, of 

• Het bieden van mogelijkheden ten behoeve van de persoonsontwikkeling en 

de maatschappelijke ontwikkeling.  

• De reeds gerealiseerde activiteiten en de geplande activiteiten 

• De zetel of uitvalsbasis van de vereniging die in Zwevegem is 

• Het ledenaantal dat minstens 15 is. 

• Het open karakter van het lidmaatschap. 

 

4. De basiserkenning blijft gelden tot ze wordt ingetrokken, omdat er niet meer aan de 

criteria voor erkenning voldaan is, of zodra de vereniging ophoudt te bestaan.  De 

intrekking van de erkenning wordt steeds voorgelegd aan het college van burgemeester 

en schepenen, samen met het advies van het betrokken adviesorgaan.  

 

 

Aanvraagprocedure 

1. De aanvraag tot basiserkenning als Zwevegemse vereniging gebeurt via het 

webformulier aanvraagformulier voor erkenning Zwevegemse vereniging.  

 

2. De erkenningsaanvraag kan op elk tijdstip van het jaar gebeuren.  

 

3. De betrokken gemeentelijke dienst behandelt de erkenningsaanvraag. Het betrokken 

gemeentelijk adviesorgaan geeft hierover advies.  

 

4. Binnen de 3 maand na de aanvraag wordt de organisatie formeel op de hoogte gebracht 

van de al dan niet erkenning.  
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5. Bij afwijzing of twijfel, dienen zowel aanvrager als gemeentelijke dienst een 

gemotiveerde nota in bij het college van burgemeester en schepenen, dat op basis 

daarvan een finale beslissing neemt. 

 

6. De vereniging bezorgt jaarlijks de nodige gegevens via het webformulier 

contactformulier voor erkende verenigingen.  

 

 

 

Gevolgen van de basiserkenning 

1. Een erkende vereniging wordt opgenomen in het adressenbestand van de 

Zwevegemse verenigingen (o.a. op de gemeentelijke website). 

 

2. Een erkende vereniging ontvangt info over en voor het verenigingsleven via 

nieuwsbrieven, mails, briefwisseling, … 

 

3. De basiserkenning geeft recht op lidmaatschap van de betrokken adviesraad.  

 

4. Een erkende vereniging geniet van het ‘voordelig tarief erkende Zwevegemse 

vereniging’ bij het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.  Een erkende 

vereniging kan gemeentelijk feestmateriaal ontlenen. 

 

5. De basiserkenning geeft recht op een jaarlijkse basistoelage van € 100. 

 


