Aanvraag erkenning Opwijkse vereniging en
organisatiecomité

Deze aanvraag is bestemd voor alle verenigingen die door de gemeente Opwijk erkend willen worden.

Deze aanvraag is een toepassing van het ‘Reglement erkenning verenigingen en organisatiecomités’.
De aanvraag moet ingediend worden:
Per post: t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.
Of per mail naar vrijetijd@opwijk.be.

Gegevens vereniging
Naam vereniging
Maatschappelijke zetel
Straat + nummer
Postcode + gemeente
E-mail
Website
Facebook
Bankrekeningnummer
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Beleidsthema
wenst erkend te worden onder beleidsthema (aankruisen)
 Socio-cultureel
 Sport
 Jeugd
 Organisatiecomité

Bestuur/contactpersonen
Naam + Voornaam
Functie
Straat + nummer
Postcode + gemeente
Telefoon/GSM
E-mail

Naam + Voornaam
Functie
Straat + nummer
Postcode + gemeente
Telefoon/GSM
E-mail
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Naam + Voornaam
Functie
Straat + nummer
Postcode + gemeente
Telefoon/GSM
E-mail

Structuur van de vereniging
 Vzw (kopie Belgisch Staatsblad bijvoegen)
 Feitelijke vereniging

Bijlagen
1) Bewijsstukken van minstens één jaar actieve werking met overzicht van alle activiteiten van het afgelopen
werkjaar.
2) Bewijsstukken dat de werking in het Nederlands wordt uitgeoefend.
3) Exemplaar van de statuten/huishoudelijk reglement/afsprakennota.(*)
4) Lijst met overzicht bestuursleden met functies (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid…) en
contactgegevens (adres, telefoon, emailadres). (*)
5) Een officiële ledenlijst met vermelding van naam en adres.(**)
6) Voor een erkenning binnen het beleidsthema Sport: bewijs van jaarlijkse geldelijk bijdrage in de vorm van
lidgeld bij de start van het werkingsjaar.
7) Bewijs verzekering (polisnummer en naam verzekeringsmaatschappij). Organisatiecomités bezorgen een
verzekeringsbewijs van een recente activiteit. (https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-

vrijwilligersverzekering/)

* wordt niet gevraagd bij beleidsthema ‘organisatiecomité’
** wordt niet gevraagd bij beleidsthema ‘organisatiecomité’ of wanneer de vereniging zich toelegt op de psycho-sociale hulpverlening
of valt onder culturele erfgoedinstellingen.
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 Bij deze bevestig ik dat de bezorgde persoonsgegevens mogen verwerkt worden in functie van de aanvraag voor
erkenning als Opwijkse vereniging.

Als bevestiging van de echtheid en de volledigheid van de opgegeven informatie volgens de voorwaarden in
het gemeentelijk erkenningsreglement.

Datum aanvraag:

Naam + handtekening
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