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Aanvraag tot erkenning als gemeentelijke vereniging 
 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan je voor jouw vereniging een gemeentelijke erkenning aan conform 
het reglement voor de gemeentelijke erkenning van verenigingen, de aanvraag van 
werkingssubsidies voor erkende verenigingen en projectsubsidies. 
Je vindt deze reglementen op onze website. 
 
Meer info? 
De dienst Onthaal helpt je verder bij eventuele vragen. 
Mail: onthaal@oosterzele.be 
Telefoon: 093625009 
 
Aan wie bezorg je dit formulier? 
Bezorg dit formulier samen met de bij te voegen stukken per post of geef het tegen 
ontvangstbewijs af aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. 
Dorp 1  
9860 Oosterzele 
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In te vullen door de aanvrager 
 
Gegevens van de vereniging 
 
1. Naam, zetel en oprichtingsdatum van de vereniging 

 
Vul hieronder de gegevens van uw vereniging in. 
 
 Naam vereniging   

 Adres waar de zetel 
van de vereniging zich 

bevindt  

 
 
 
 

 Website vereniging  

 

 Oprichtingsdatum  dag   maand   jaar     

 
2. Statutaire vorm van de vereniging 

 
De vereniging mag geen winstoogmerk nastreven. Duid hier aan welke 
verenigingsvorm uw vereniging heeft. 
 

 Feitelijke vereniging (huishoudelijk reglement en/of statuut bijvoegen) 
 Vzw (statuten bijvoegen) 

 
3. Gegeven van de leden van de vereniging 

 
Vul hieronder de gegevens van uw voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele 
bestuursleden in. 
 

 Voorzitter   

 Straat en nummer   

 Postnummer en gemeente  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 

 Secretaris   

 Straat en nummer   

 Postnummer en gemeente  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 

 Penningmeester   

 Straat en nummer   

 Postnummer en gemeente  
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 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 
 Vierde (bestuurs)lid   

 Straat en nummer   

 Postnummer en gemeente  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 

 Vijfde (bestuurs)lid   

 Straat en nummer   

 Postnummer en gemeente  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 
 
4. Rekeningnummer vereniging 

 
Vul hier het rekeningnummer in op naam van de vereniging 
 

 Rekeningnummer (IBAN)  B E               

 
5. De werking ontplooit zich op het grondgebied van de gemeente Oosterzele?  

 
 Ja 
 Nee – motiveer hieronder waarom de werking zich niet richt op of beperkt kan 

worden tot het grondgebied van de gemeente 
 

 

 

 

 

 

 
6. Wordt uw vereniging overkoepeld door een regionaal, provinciaal, Vlaams of 

nationaal orgaan? Zo ja, welk? 

 
 Ja:  

 
 Nee 

 
7. Soort vereniging 

 
 Jeugdvereniging 
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 Culturele vereniging 
 Sportvereniging 
 Economische vereniging 
 Milieuvereniging 
 Seniorenvereniging 
 Welzijnsvereniging 

 
8. Doelstelling en doelgroep van de vereniging 

 
De vereniging moet een welpbepaald doel nastreven. Geef hier het doel en de 
doelgroep op. 
 
Doelstelling: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep: 
 

 

 

 
9. Afvaardiging in gemeentelijke adviesraad 

 
Het verkrijgen van een erkenning als gemeentelijke vereniging geeft de vereniging het 
recht een stemgerechtigde afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden voor 
de algemene vergadering van een gemeentelijke adviesraad, die aansluit bij het 
maatschappelijk doel van de vereniging. De vereniging kan eventueel in meerdere 
adviesraden een afvaardiging aanduiden indien dit relevant is, maar kan slechts één 
keer subsidies aanvragen. 
 
a. Wenst uw vereniging een afvaardiging in een gemeentelijke adviesraad? Zo 

ja, welke? 
 
Meerdere keuzes mogelijk 
 
 Cultuurraad 
 Gemeentelijk feestcomité 
 Jeugdraad 
 Land- en tuinbouwraad 
 Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
 Minaraad 
 Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) 



Aanvraag tot erkenning als gemeentelijke vereniging 

 Seniorenraad 
 Sportraad 
 Geen 
 

b. Welke gemeentelijke adviesraad adviseert bij voorkeur over uw eventuele 
aanvraag tot werkingssubsidie? 
 
 Cultuurraad 
 Gemeentelijk feestcomité 
 Jeugdraad 
 Land- en tuinbouwraad 
 Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
 Minaraad 
 Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) 
 Seniorenraad 
 Sportraad 
 

10. Verplichte documenten voor de aanvraag tot erkenning als gemeentelijke 
vereniging 
 
Controleer of u onderstaande documenten bij uw aanvraag heeft toegevoegd.  
 

 Een rekeninguittreksel op naam van uw vereniging  
 Een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement 
 Een kopie van uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen (maak een keuze uit onderstaande opties) 
 De verzekering van de overkoepelende organisatie 
 Een private verzekering 
 De vrijwilligersverzekering aangeboden door provincie Oost-Vlaanderen 

 
Ondertekening voorzitter van de vereniging 
Vul de onderstaande verklaring in. 

 
 Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 

Datum 
 

 Handtekening 

   
 

Voor- en 
achternaam  

 

 

Hoe gaat het nu verder met het formulier? 
Lokaal bestuur Oosterzele behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor 
uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Voor meer informatie en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, zie 
https://oosterzele.be/privacyverklaring 
  

https://www.privacycommissie.be/wat_is_gdpr.html
https://oosterzele.be/privacyverklaring
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In te vullen door de begeleidende ambtenaar 
 
Kennisname aanvraag tot erkenning door het college van burgemeester en schepenen 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
Advies i.v.m. de erkennisgsaanvraag door de bevoegde adviesraad 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake de erkenning 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
 
 
 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 handtekening 
begeleidende 

ambtenaar 

 

 


