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REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN en BEPALINGEN 
AANGAANDE DE UITKERINGEN VAN SUBSIDIES AAN DEZE VERENIGINGEN 

 
 
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten 
doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de 
gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de 
uitvoering van het cultuurbeleid en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het 
gemeentelijk cultuurbeleid; gewijzigd door het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van 
een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; 
 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de 
decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; 
 
Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, inzonderheid het 
artikel 5; 
 
Gelet op art.304 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2007 houdende de betrokkenheid 
en inspraak van burgers of van doelgroepen;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 
 
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor 
Allen-beleid; 
 
Gelet op de adviezen uitgebracht door de jeugdraad, sportraad, seniorenraad, cultuurraad, en lokaal 
overleg kinderopvang; 
 
Beslist de gemeenteraad in de zitting van 27 mei 2021 hetgeen volgt: 
 
HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED : 
 
Dit reglement regelt de erkenning van de plaatselijke verenigingen door het gemeentebestuur 
Wielsbeke uit volgende sectoren : sport, jeugd, cultuur, senioren en kinderopvang. Dit reglement 
bevat daarnaast, voor dezelfde sectoren, een aantal bepalingen die van toepassing zijn voor de 
subsidiëring van deze erkende verenigingen. 
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HOOFDSTUK II. ERKENNING VAN DE VERENIGINGEN :  
 
Art.1 : een nieuwe vereniging dient haar aanvraag tot erkenning in bij het College van Burgemeester 
en Schepenen. 
 
Art.2 : de gemeentelijke administratieve diensten controleren de voorwaarden en stellen een verslag 
op ten behoeve van de adviesraad die vervolgens adviseert over de erkenning. Op basis van het 
verslag van de gemeentelijke administratieve diensten en het advies van de adviesraad(en), beslist 
het College van Burgemeester en Schepenen omtrent de erkenning. 
 
Art.3 : de gemeentelijke administratieve diensten kunnen zich voor de controles bij de verenigingen 
en in de lokalen, laten bijstaan door leden van de adviesraad mits deze worden aangeduid (op 
voorstel van de adviesraad) door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Art.4.1 : de basisvoorwaarden tot erkenning zijn :  

a) een werking ontwikkelen die in hoofdzaak op het grondgebied Wielsbeke plaatsvindt. Deze 
voorwaarde vervalt wanneer de vereniging kan aantonen dat haar werking een specifieke 
infrastructuur vereist of dat de bestaande plaatselijke infrastructuur onvoldoende 
beschikbaar is. 

b) over een rekeningnummer beschikken op naam van de vereniging. 
c) de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden ingevuld door minstens 2 

verschillende personen, beiden woonachtig te Wielsbeke. 
d) het afsluiten van een verzekering B.A. voor alle verenigingen en een verzekering lichamelijke 

ongevallen voor de leden van een vereniging waarbij de aard van de activiteiten dit vereist 
(vb. actieve sporten). 

e) minstens 50% van het ledenaantal of minstens 10 personen is woonachtig in groot-
Wielsbeke. 

 
Art.4.2 : uitzonderlijk kan het College van Burgemeester en Schepenen de verenigingen, die in de 
onmogelijkheid verkeren om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in Art.4.1, erkennen op basis 
van het positieve advies van de betrokken adviesraad. 

 
Art.5.1 : de leden/bestuursleden vermeld onder Art. 4.1c) en 4.1d) worden gecontroleerd op basis 
van:  

a) ofwel de officiële lijsten van de betreffende federatie/koepel/gewest. 
b) ofwel de lijsten op naam van de verzekerde leden, ondertekend en afgestempeld door de 

verzekeraar. 
Zonder dergelijke lijsten is een erkenning uitgesloten. De ingediende lijsten dienen recent te 
zijn (maximaal 6 maand oud). De gemeentelijke administratieve diensten kunnen ten allen 
tijde een controle uitvoeren tijdens de activiteit/werking van de organisatie. 
 

Art.5.2 : uitzonderlijk kan het College van Burgemeester en Schepenen de verenigingen, die in de 
onmogelijkheid verkeren om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in Art.5.1, erkennen op basis 
van een ledenlijst, opgesteld door de vereniging en ondertekend door de bestuursleden (voorzitter 
en secretaris). 
 
Art.6 : de erkenning is geldig voor de periode van de lopende gemeentelijke legislatuur en wordt 
automatisch verlengd indien er bij de start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur wordt voldaan 
aan de voorwaarden vermeld onder Art. 4 en 5.  
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De gemeentelijke administratieve diensten zullen daartoe de verenigingen bij de start van een 
nieuwe gemeentelijke legislatuur uitnodigen tot het voorleggen van de bewijsstukken vermeld in Art. 
4 en 5. 
Wijzigingen aan de basisvoorwaarden, zoals vermeld in Art. 4, dienen steeds doorgegeven te worden 
aan de gemeentelijke administratieve diensten. De bewijsstukken hiervoor kunnen op elk moment 
opgevraagd worden door de gemeentelijke administratieve diensten. Indien foutieve informatie 
doorgegeven werd, kan de vereniging haar erkenning verliezen. 
 
Art.7 : indien een erkende vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld onder Art. 4 en 
5 krijgt de vereniging een periode van 1 jaar om zich in regel te stellen.  
Wanneer de vereniging na 1 jaar nog niet in orde is met de bepalingen van Art. 4 en 5, verliest de 
vereniging haar erkenning. 
 
Art.8 : in uitzondering op Art. 4c) kunnen bestuursleden ook als Wielsbekenaren beschouwd worden 
wanneer ze tijdens de uitoefening van dezelfde bestuursfunctie verhuizen naar een andere 
gemeente. Reeds erkende Wielsbeekse verenigingen zijn niet verplicht om aan Art. 4c) te voldoen 
indien er veranderingen in het bestuur gebeurden. 
 
Art.9 : de beslissing tot erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen gebeurt 
maximaal 4 maand na datum van de erkenningsaanvraag. Bij overschrijding van deze periode wordt 
de erkenning automatisch verworven. 
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CATEGORIEËN VAN ERKENNING 
 
Art.11.1 : het College van Burgemeester en Schepenen erkent de vereniging in één van volgende 
categorieën :  

a) Socio-culturele vereniging : verenigingen en organisaties die een socio-culturele werking 
ontplooien op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke. 

b) Jeugdwerkvereniging : verenigingen en organisaties die aan jeugdwerk doen (jeugdwerk is 
daarbij : groepsgericht sociaal-cultureel werk, op basis van niet-commerciële doelen, voor of 
door de jeugd, waaraan de jeugd deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, 
onder educatieve begeleiding, georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen of 
georganiseerd door gemeentebesturen)  op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke. 

c) Sportvereniging : een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft 
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport. Sport is hierbij een 
activiteit die individueel of in ploegverband wordt beoefend met een competitief of 
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat (Art. 2 van het decreet van 
09-03-2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid). 

d) OVT vereniging (organisatoren en verenigingen voor vrije tijd) : voor de verenigingen die wel 
aan de algemene erkenningsvoorwaarden voldoen, maar niet aan de specifieke bepalingen 
voldoen uit Art. 11.1 a) tot c). 

e) G-sportvereniging: vereniging die zich inzet voor personen met een handicap op het 
grondgebied van de gemeente Wielsbeke. In Vlaanderen ook G-sportvereniging genoemd. 
Gehandicaptensport heeft een breed karakter en is van toepassing op elke vorm van 
handicap bij personen met een visuele en/of auditieve, motorische of verstandelijke 
beperking.  
Gehandicaptensport kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan zowel inclusief als 
exclusief. Bij de inclusieve vorm van G-sport sporten zowel mensen met een beperking als 
mensen zonder beperking samen. Bij de exclusieve G-sport is het sportaanbod enkel geldig 
voor personen met een beperking, dit hoeft niet om dezelfde beperking te gaan. 
De organisatie van de sportclubs voor personen met een beperking kan verschillen. Een 
reguliere club kan een specifieke afdeling hebben voor personen met een beperking. Dit 
wordt de G-werking of G-afdeling genoemd. Het kan ook zijn dat een club zich enkel richt tot 
personen met een beperking, waardoor het dan een G-club wordt genoemd. 
 
Socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen sportverenigingen en OVT verenigingen 
kunnen ook een erkenning aanvragen als G-sportvereniging. 

 
Art.11.2 : een vereniging kan tevens erkend worden als vereniging met uitgebreide jeugdactiviteiten:  

a) wanneer de vereniging die haar aanvraag tot erkenning indient, voldoet aan alle 
voorwaarden vermeld onder Art. 4 én daarenboven 40 leden heeft t.e.m. 18 jaar, of 
minstens 15 leden heeft, woonachtig te Wielsbeke,  t.e.m. 18 jaar, dan wordt deze vereniging 
erkend als vereniging met uitgebreide jeugdactiviteiten. Deze ledenaantallen dienen 
eveneens bewezen te worden conform de bepalingen in Art. 5.1 en Art. 5.2. 

b) voor de oudercomités worden de kinderen van de betreffende school beschouwd als leden 
van het oudercomité. 
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HOOFDSTUK III. SUBSIDIËRING VAN DE ERKENDE VERENIGINGEN 
 
Art.12 : naargelang de categorie komen de verenigingen in aanmerking voor een indirecte 
betoelaging :  

a) de erkende verenigingen komen in aanmerking voor specifieke maatregelen bij gebruik van 
de gemeentelijke infrastructuur en komen in aanmerking voor toepassing van Art. 12 van het 
reglement op de uitleendienst. 

b) de verenigingen erkend als vereniging met uitgebreide jeugdactiviteiten krijgen 
daarenboven, naast de verplichte drankafname via het gemeentebestuur de mogelijkheid 
om rechtstreeks hun dranken aan te kopen aan de aangestelde drankleverancier, en hoeven 
geen retributie te betalen aan het gemeentebestuur. 

 
Art.13 : naargelang de categorie komen de verenigingen in aanmerking voor een financiële 
betoelaging door het gemeentebestuur van Wielsbeke : 

a) de socio-culturele verenigingen : voor een betoelaging via het reglement op de subsidiëring 
van de socio-culturele verenigingen. 

b) de jeugdwerkverenigingen : voor een betoelaging via het reglement op de subsidiëring van 
de jeugdwerkverenigingen. 

c) de sportverenigingen : voor een betoelaging via het reglement op de subsidiëring van de 
sportverenigingen. 

d) de OVT verenigingen (organisatoren en verenigingen voor vrije tijd): voor een betoelaging via 
het reglement op de subsidiëring van de OVT verenigingen. 

e) G-sportverenigingen: voor een betoelaging via het reglement op de subsidiëring van de G-
sportverenigingen (sportclubs met een G-werking, exclusieve G-sportclubs, andere erkende 
verenigingen met een G-sportwerking of organisatoren van G-sportevenementen). 

 
Art.14 : voor alle op te stellen reglementen, van toepassing onder art.12, geldt :  

a) de betoelaging geldt voor een werkjaar, met name voor de periode van 01/05 tot 30/04. 
b) de aanvraag tot betoelaging wordt ter beschikking gesteld door de gemeentelijke 

administratieve diensten en dient door de aanvrager ingediend te worden bij het 
gemeentebestuur tegen 31/05, volgend op het werkjaar. 

c) de verwerkte gegevens omtrent de betoelaging worden door de adviesraden behandeld 
tegen 30/09. 

d) de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen gebeurt tegen 30/11. 
e) de betaling door de gemeentelijke financiële dienst gebeurt voor 31/12. 

 
 
HOOFDSTUK IV : SLOTBEPALINGEN 
 
Art.15 : het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van 
deze reglementering. 
 
Art.16 : dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en is van toepassing op het werkjaar dat start 
op 01/05/2020. 
 
Art.17 : de bepalingen in art.14 treden in voege in zoverre deze niet strijdig zijn met de bepalingen 
van de bestaande subsidiereglementen. Indien er tegenstrijdigheden voorkomen, gelden de data die 
van toepassing zijn in het bestaande subsidiereglement. Wanneer deze subsidiereglementen 
wijzigen, dient men in de nieuwe bepalingen rekening te houden met de toepassing van Art.14 
 


