Reglement erkenning en subsidiëring lokale economische verenigingen
I. Algemeen
Artikel 1
Het gemeentebestuur kan, volgens de criteria opgenomen in onderhavig reglement, een organisatie
voor lokale economie erkennen als “lokale economische vereniging”.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
•

•
•

organisatie voor lokale economie: een rechtspersoon of feitelijke vereniging die zich ofwel:
− minstens tot doel stelt om de belangen van zelfstandige ondernemers te behartigen die hun
bedrijfszetel of een vestiging hebben in Bredene
− minstens tot doel stelt om de algemene economische troeven van Bredene of een
geografisch deelgebied van Bredene te versterken
raad voor lokale economie: het adviesorgaan voor lokale economie, opgericht door de
gemeenteraad in zitting van 16/4/2007
werkjaar: de meest actuele onvoltooide periode van 1 januari tot en met 31 december

II. Erkenning
Artikel 3
De beslissing tot erkenning of intrekking van de erkenning wordt genomen door het college van
burgemeester en schepenen.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om ten allen tijde een onderzoek in te stellen of de
organisatie voor lokale economie aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. Het gemeentebestuur kan
hiervoor alle stukken opvragen die het nuttig acht.
Artikel 4
§ 1. Principieel komen twee types organisaties in aanmerking voor erkenning als lokale economische
vereniging:
• organisaties voor lokale economie die hun zetel of secretariaat hebben op het grondgebied van
Bredene
• regionaal of nationaal georganiseerde organisaties voor lokale economie die in Bredene een
actieve werking hebben voor hun leden
§ 2. Om in aanmerking te komen voor erkenning als lokale economische vereniging moet een
organisatie voor lokale economie voldoen aan volgende voorwaarden:
•
•

in het vorige werkjaar moet men minimaal drie activiteiten hebben georganiseerd (andere dan
vergaderingen ) op het grondgebied van Bredene, die de zelfstandige ondernemers van Bredene
of de lokale economie van Bredene rechtstreeks ten goed zijn gekomen
de organisatie voor lokale economie streeft geen rechtstreekse beroepsdoeleinden of
winstoogmerk na

•

de organisatie voor lokale economie onderschrijft de doelstellingen van de raad voor lokale
economie en engageert er zich toe om vertegenwoordigers af te vaardigen naar vergaderingen
van deze raad

Artikel 5
De organisatie voor lokale economie die voor het eerst erkend wenst te worden als lokale
economische vereniging, bezorgt de volgende stukken aan het college voor burgemeester en
schepenen:
• een exemplaar van de statuten of, bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel.
Plaatselijke afdelingen mogen de statuten van de regionaal of nationaal erkende organisatie
overmaken.
• opgave van de samenstelling van haar bestuur, met vermelding van naam, adres en functie van de
bestuursleden.
• in het geval van een feitelijke vereniging worden bovenstaande documenten vervangen door de
afsprakennota waarin de werking wordt verduidelijkt en de leden zijn opgenomen
• haar activiteitenverslag over het voorbije werkjaar gestaafd met bewijsstukken (uitnodiging,
affiche, krantenknipsel, strooibriefje, e.a.)
De eerste erkenning gaat, tenzij uitdrukkelijk anders beslist door het college van burgemeester en
schepenen, steeds met onmiddellijke ingang in. De erkende vereniging kan evenwel geen retroactieve
rechten putten uit deze onmiddellijke erkenning, alsook geen aanspraak maken op rechten waarvoor
men minstens één volledig werkjaar lang erkend moet zijn.
Artikel 6
Een verleende erkenning wordt ingetrokken in volgende gevallen:
•
•
•
•
•

wanneer de lokale economische vereniging al haar activiteiten heeft stopgezet
wanneer de lokale economische vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in
artikel 4 of het erkenningsreglement niet naleeft
wanneer de lokale economische vereniging bewust foutieve gegevens heeft verstrekt aan het
gemeentebestuur
wanneer de lokale economische vereniging wordt erkend als een vereniging op basis van een
ander gemeentelijk reglement
wanneer de lokale economische vereniging geen verslag betreffende de werking tijdens het
voorbije werkjaar heeft ingediend vóór 31 maart

Artikel 7
De erkenning als lokale economische vereniging wordt automatisch met een jaar verlengd na afloop
van het werkjaar. Hiervoor is geen uitdrukkelijke beslissing van het college van burgemeester en
schepenen meer nodig.
Om controle van de erkenningsvoorwaarden mogelijk te maken, dient de lokale economische
vereniging elk jaar vóór 31 maart een verslag betreffende de werking tijdens het voorbije werkjaar te
bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

III. Subsidiëring
Artikel 8

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget, kan door het college van
burgemeester en schepenen een werkingssubsidie worden toegekend aan lokale economische
verenigingen die reeds vóór het begin van het huidige werkjaar waren erkend.
Artikel 9
§ 1. De werkingssubsidie wordt toegekend in verhouding tot de door de lokale economische
vereniging ontplooide activiteiten tijdens het vorige werkjaar. De werkingssubsidie die de vereniging
ontvangt is afhankelijk van het aantal behaalde punten door de vereniging.
De waarde van een punt wordt berekend door het totale bedrag van het in het budget ingeschreven
subsidiebedrag te delen door het aantal behaalde punten van alle lokale economische verenigingen
samen.
§ 2. De categorieën van activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, alsook hun
puntenwaarde zijn:
Economisch ondersteunende activiteiten
1. Activiteiten met een openbaar karakter, op een plaats met minstens drie 200 punten
handelszaken in de nabijheid of waaraan minstens drie handelszaken hun
medewerking verlenen (opeenvolgende dagen van een zelfde activiteit worden als
afzonderlijke activiteit beschouwd, met een maximum van 15 aaneengesloten
dagen). i
2. Activiteiten met een openbaar karakter waarbij de ondersteuning van de lokale 200 punten
economie en/of de promotie van de lokale handelaars het centraal thema van de
activiteit is (bv. beurs, markt, lokale publiciteitsspelen, promotieactiviteit ten
behoeve van lokale handelaars,…) (opeenvolgende dagen van een zelfde activiteit
worden als afzonderlijke activiteit beschouwd, met een maximum van 15
aaneengesloten dagen). ii
3. Actieve bijdrage van de vereniging aan de organisatie van hoger genoemde 75 punten
categorieën van activiteiten (opeenvolgende dagen van een zelfde activiteit worden
als afzonderlijke activiteit beschouwd, met een maximum van 15 aaneengesloten
dagen). iii
Handelskernversterking
4. Tijdelijk
of
permanent
handelskernversterkend
project
(etalageactie, 500 punten
samenhorigheidsactie handelaars, branding handelskern, nocturne, kortingsactie,
andere projectmatige samenwerkingen…) op initiatief van en uitwerking door de
eigen vereniging.
5. Actieve bijdrage van de vereniging in het tot stand komen van een tijdelijk of 250 punten
permanent handelskernversterkend project (etalageactie, samenhorigheidsactie
handelaars, branding handelskern, nocturne, kortingsactie, andere projectmatige
samenwerkingen…). Het initiatief tot het project en de organisatie ervan berust
echter niet bij de eigen vereniging. iv
Economische competentieverhoging (toegankelijk voor leden en niet-leden)
6. Organisatie van een podiumgesprek of teleconferentie over een economisch thema
(maximaal 10 per jaar): v
50 punten
− panel of spreker met illustratiemateriaal of niet-commerciële demonstratie
30 punten

− panel of spreker zonder illustratiemateriaal
7. Groepsbezoek aan een activiteit met een economisch thema, georganiseerd door 25 punten
anderen (en waaraan de vereniging geen actieve bijdrage heeft geleverd). vi
Versterken van het netwerk en de zichtbaarheid van de vereniging
8. Samenwerkende initiatieven met de gemeente, met de gemeentelijke adviesraden,
andere openbare besturen of andere erkende verenigingen (andere dan afdelingen
van dezelfde koepelorganisatie waartoe de vereniging behoort). vii
9. Uitstap of reis (toegankelijk voor leden en niet-leden) (opeenvolgende reisdagen in
zelfde land, stad, regio,… worden als afzonderlijke reis beschouwd, met een
maximum van 5 aaneengesloten reisdagen).
10. Uitgifte van een eigen tijdschrift (komen niet in aanmerking: tijdschriften uitgegeven
door de koepelorganisatie, reclameaankondiging, uitnodiging voor activiteiten,…).
11. Bijhouden van een geactualiseerde website.

150 punten
75 punten
150 punten
/ editie
250 punten

Versterken interne werking van de vereniging
12. Studiedagen voor kadervorming en leergangen (maximaal 250 punten): viii
− door de verenigingen zelf georganiseerde studiedagen, leergangen
o.l.v. deskundige, per studiedag/leergang
− deelname aan andere studiedagen, leergangen (nationaal, provinciaal,
arrondissementeel of lokaal georganiseerd), per studiedag/leergang
13. Eigen activiteiten, andere dan bestuurs – en algemene vergaderingen, in de eerste
plaats gericht op de het versterken van de banden tussen de eigen leden
(maximaal 10 per jaar).
14. Algemene ledenvergadering (maximaal 3 per jaar).

25 punten /
activiteit

10 punten
5 punten

IV. Materiële steun en andere voordelen
Artikel 10
Elke erkende lokale economische vereniging heeft per werkjaar recht op volgende materiële steun
vanwege de gemeente:
•
•
•
•
•
•

gratis 4.000 zwart-wit kopieën (formaat A4)
gratis ter beschikking stelling en gebruik van gemeentelijk materiaal, eenmaal vervoer inbegrepen
gratis verzending van haar persberichten via de gemeente
gratis opname van haar activiteiten op de website UIT-in Bredene (invoer in UIT-kalender
gebeurt door de vereniging zelf)
gratis aanplakken van haar activiteiten aan de gemeentelijke zuilen en in de gemeentelijke
gebouwen
gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor vergaderingen en activiteiten met
uitzondering van de sporthal en het zwembad.

Artikel 11
Andere voordelen die op algemene wijze worden toegekend aan “erkende verenigingen” of “door de
gemeente erkende verenigingen” door andere gemeentelijke reglementen, zijn automatisch eveneens
van toepassing op erkende lokale economische verenigingen.

i

Met “in de nabijheid” wordt richtinggevend een straal bedoeld van 150 meter. Al naargelang de inplanting van
de bebouwing, de visuele lijn tussen activiteit en handelszaak en het dominante vervoersmiddel door klanten in
de betrokken zone (actief weggebruik, wagen of mengvorm actief - wagen) kan de bepaling “in de nabijheid”
groter of kleiner worden geïnterpreteerd. Het gebied zal bijvoorbeeld groter worden geïnterpreteerd in het
geval van baanwinkels dan in het geval van handelszaken in woongebieden. Er moet een redelijke band kunnen
bestaan tussen de uitstraling die de activiteit genereert en de ligging van de drie handelszaken die in de nabijheid
gelegen moeten zijn.
ii

In tegenstelling tot de vorige rubriek, die vooral een indirecte ondersteuning betekent voor het economisch
leven van Bredene, worden deze activiteiten georganiseerd als een directe ondersteuning van de lokale
economie en/of individuele handelaars of ondernemers. Het openbaar karakter van de activiteiten moet
voldoende worden gevrijwaard. Het publieksbereik moet ruimer zijn dan de eigen vereniging en de handelaars
of ondernemers die de directe vruchten plukken van de activiteiten in kwestie.
iii

Actieve bijdrage bestaat er in deze rubriek uit dat de vereniging een activiteit ondersteunt die door iemand
anders wordt georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het leveren van vrijwilligers, door een deelaspect
van de activiteit uit te werken, door bijzondere inspanningen te leveren qua bekendmaking of
kaartenverkoop,… De actieve bijdrage moet in ieder geval aanzienlijk genoeg geweest zijn om hier sporen van
terug te kunnen vinden in bijgeleverde bewijsstukken bij de subsidieaanvraag (bv. een affiche van de activiteit
waar eveneens het logo van de vereniging op staat, een verslag van een bestuursvergadering waar de actieve
bijdrage wordt besproken,…)

iv

Actieve bijdrage bestaat in deze rubriek prioritair uit het actief aanzetten van de eigen leden om deel te
nemen aan een handelskernversterkend project dat door iemand anders wordt georganiseerd. Eventueel
kunnen ook andere actieve bijdragen in rekening worden gebracht (bv. het uitwerken van een deelaspect van
het handelskernversterkend project). Het gaat hierbij over actieve bijdragen die een zeker ondergeschikt belang
hebben ten aanzien van het geheel van het handelskernversterkend project. Is er geen sprake van een
ondergeschikt belang, maar is de bijdrage van de vereniging essentieel voor het welslagen van het
handelskernversterkend project, dan is hier in wezen geen sprake meer van “actieve bijdrage” maar van coorganisatie. In dit laatste geval mag de vereniging de voorgaande rubriek gebruiken.

v

De informatie die wordt aangeboden moet relevantie hebben voor zelfstandigen, handelaars, ondernemers of
(potentiële) starters in het kader van hun economische activiteiten. Dit kan ook gaan over thema’s die slechts
van belang zijn voor één sector of één handelskern.

vi

Het thema van de activiteit moet relevantie hebben voor zelfstandigen, handelaars, ondernemers of
(potentiële) starters in het kader van hun economische activiteiten. Dit kan ook gaan over thema’s die slechts
van belang zijn voor één sector of één handelskern.

vii

De vereniging is co-organisator of levert een aanzienlijke bijdrage in de organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
persartikels of de affiche voor de activiteit, waar de vereniging uitdrukkelijk vermeld wordt. Het initiatief in
kwestie waaraan medewerking wordt verleend heeft niet meteen een economisch karakter (gebruik
voorgaande rubrieken voor activiteiten die wel een uitgesproken economisch karakter hebben).
viii

Dit kan gaan over economische thema’s, maar ook over thema’s die vooral verband houden met de interne
werking van een vereniging (bv. vzw-wetgeving, aansprakelijkheid, werken met vrijwilligers,…). In tegenstelling
tot alle andere activiteiten, wordt voor deze activiteiten aanvaard dat de activiteit niet door de vereniging in
groep wordt bijgewoond, maar bijvoorbeeld enkel door één bestuurslid.

