
Reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen 

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017 

Art. 1 - Erkenningsvoorwaarden  

§1 - Als Berlaarse jeugdvereniging wordt erkend: elke jeugdvereniging waarvan de zetel gevestigd is 
op het grondgebied van de gemeente Berlaar en die op vrijwillige en niet-professionele basis aan 
jeugdwerk doet.   

§2 - De jeugdverenigingen moeten van die aard zijn dat er geen (partij)politieke invloeden (vb. 
politieke jeugdverenigingen, mutualistische of syndicale jongerenverenigingen) op het jeugdwerk 
zijn.   

§3 - De jeugdverenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de vorming en de 
ontspanning van de jeugd (vb. ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel 
werk, dienstverlening, kadervorming, maatschappelijke integratie) 

§4 - Volgende organisaties komen niet in aanmerking voor erkenning:  

• openbare instellingen  
• onderwijsinstellingen, evenals hun nevenorganisaties 
• politieke en syndicale jeugdorganisaties 
• verenigingen die via een andere weg erkend zijn (bvb. cultuur- of sportverenigingen) 

§5 - De jeugdvereniging dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

• 2/3e van de leden is jonger dan 25 jaar 
• De vereniging dient minimum 10 activiteiten per jaar te organiseren;  
• De vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zijn leden af te sluiten 
• De vereniging heeft een apart rekeningnummer op naam van de vereniging. 

§6 - De jeugdverenigingen die steun en integratie van kinderen met een beperking beogen mogen op 
2 punten afwijken van de bepalingen in  § 5: 

• Zij dienen 4 activiteiten aan te tonen. 
• Hun meewerkende leden worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het 

percentage leden jonger dan 25 jaar. 

Art. 2 – Erkenningsdossier 

Het erkenningsdossier dient volgende documenten te bevatten: 

• Samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres 
van de bestuursleden 

• De statuten van de vereniging; bij gebrek daaraan dient een omschrijving van het 
nagestreefde doel bijgevoegd te worden; de plaatselijke kernen van nationaal erkende 
organisatie mogen de nationale statuten indienen. 

• De meest recente ledenlijst 



• Een bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
• Het rekeningnummer van de vereniging met vermelding van de titularis.   

Art. 3 - Erkenningsaanvraag 

De aanvraag tot erkenning (aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 
gemeentelijke website) moet gericht zijn aan de gemeentelijke dienst Vrije Tijd van Berlaar.  Deze 
dienst onderzoekt het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor 
erkenning gesteld worden en legt het na advies van de jeugdraad voor aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.   Bij weigering tot erkenning kan de jeugdvereniging tot 60 dagen na 
ontvangst van de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen.  Het College van Burgemeester en Schepenen zal het dossier met de argumentatie 
daarop opnieuw behandelen en het resultaat binnen 90 dagen aan de vereniging laten weten. 

Art. 4 - Einde van de Erkenning 

Wanneer de jeugdvereniging niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in 
artikel 1 wordt de jeugdvereniging niet meer erkend door het gemeentebestuur.  De erkende 
vereniging is verplicht het bestuur onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen waardoor 
de vereniging niet meer in aanmerking komt voor erkenning (zie voorwaarden erkenning – artikel 1). 

 


