REGLEMENT ERKENNING SOCIALE VERENIGINGEN
I. Algemeen
Artikel 1
Het gemeentebestuur kan volgens de in onderhavig reglement opgenomen criteria een vereniging
erkennen als “sociale vereniging”.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder “de sociale thema’s” één of meerdere van
volgende gebieden verstaan:
•
•

•
•
•
•
•

•

algemeen welzijnswerk: gediversifieerde en verantwoorde hulp- en dienstverlening aan
personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van
persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.
mantelzorg: thuiszorg die geboden wordt door het natuurlijke zorgmilieu van de gebruiker.
Het natuurlijke zorgmilieu is de plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont, met
uitsluiting van de collectieve woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en
gehuisvest zijn en waar gedeeltelijk de gebruikelijke gezins- en huishoudelijke hulp wordt
geboden.
ambulante begeleiding: sociale dienst- en hulpverlening in het natuurlijke thuismilieu van de
gebruiker of in de gebouwen die de vereniging in eigendom heeft of huurt.
thuislozen: personen die persoonlijk, relationeel en maatschappelijk kwetsbaar zijn en daardoor
tijdelijk of permanent niet in staat zijn zelfstandig te wonen of daardoor in acute woningnood
verkeren.
ziekenzorg: gezelschap en verzorging van zieken.
zelfhulp: praatgroep van mensen wiens leven rechtstreeks beïnvloed en in een aantal gevallen
bedreigd wordt door de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zoals een levensbedreigende
ziekte, een handicap of een zwaar emotioneel probleem.
maatschappelijk opbouwwerk: het op methodische en intentionele wijze met en door de
bevolking bevorderen van het op welzijn gerichte functioneren van de samenleving als zodanig,
door het scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die bijdragen tot een grotere
participatie in het maatschappelijk gebeuren en een verminderde “achterstelling” dewelke zich
groepsmatig manifesteert op een voldoende verdichte en structurele wijze in een territoriaal
omschrijfbare eenheid.
achterstelling: de maatschappelijke processen waardoor personen of bevolkingsgroepen door
een opeenstapeling van factoren onvoldoende kansen hebben op ontplooiing en op participatie
aan het maatschappelijk leven of bedreigd worden in hun welzijn.

II. Erkenning
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de rechtspersoon of feitelijke vereniging voldoen
aan volgende voorwaarden:
a) zijn zetel of secretariaat hebben op het grondgebied van Bredene;
b) geleid worden door een bestuur waarvan de meerderheid woonachtig is in Bredene;
c) opgericht zijn door een privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk;

d) aantonen dat hij zich actief inzet rond de sociale thema’s, zoals in artikel 2 nader
omschreven.
Artikel 4
Een verleende erkenning wordt ingetrokken in volgende gevallen:
a) wanneer de vereniging al haar activiteiten heeft stopgezet;
b) wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 of het
erkenningsreglement niet naleeft.
III. Procedure voor erkenning
Artikel 5
De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De
aanvraag tot erkenning dient minstens volgende gegevens te bevatten:
a) een exemplaar van de statuten of, bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde
doel. Plaatselijke afdelingen mogen de statuten van de nationaal erkende organisatie
overmaken.
b) opgave van de samenstelling van haar bestuur, met vermelding van naam, adres en functie van
de bestuursleden.
c) een verslag over de activiteiten gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot
erkenning met bewijsstukken (folders, toegangstickets, facturen, …).
De beslissing tot erkenning of intrekking van de erkenning wordt genomen door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Met het oog op de verlenging van de erkenning dient de vereniging elk jaar vóór 30/08 een verslag
betreffende de werking van de vereniging tijdens het voorbije kalenderjaar te bezorgen aan het
gemeentebestuur.
IV. Materiële steun en andere voordelen
Artikel 7
Aan de erkenning als sociale vereniging is geen gemeentelijke subsidie verbonden, noch een
automatisch recht op vertegenwoordiging in een gemeentelijk inspraakorgaan.
Als gevolg van het niet toekennen van een gemeentelijke subsidie dient geen jaarlijks werkingsverslag
te worden ingediend door de erkende sociale vereniging. Het gemeentebestuur behoudt wel het
recht om ten allen tijde zelf een onderzoek in te stellen of de vereniging nog aan de
erkenningsvoorwaarden voldoet. Het gemeentebestuur kan hiervoor alle stukken opvragen die het
nuttig acht.
Artikel 8
Elke erkende sociale vereniging heeft per kalenderjaar recht op volgende materiële steun vanwege de
gemeente:

a) gratis 2.000 zwart-wit kopieën;
b) gratis ter beschikking stelling en gebruik van gemeentelijk materiaal, éénmaal vervoer
inbegrepen;
c) gratis verzending van haar persberichten via de gemeente;
d) gratis opname van haar activiteiten in de gemeentelijke evenementenkalender;
e) gratis aanplakken van haar activiteiten aan de gemeentelijke zuilen en in de gemeentelijke
gebouwen;
f) gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor vergaderingen en activiteiten met
uitzondering van de sporthal en het zwembad.
Artikel 9
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 sociale verenigingen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het
recht op gemeentelijke subsidie of vertegenwoordiging in inspraakorganen.
V. Cumulatie
Artikel 10
De erkenning als sociale vereniging kan niet worden gecumuleerd met andere erkenningen op basis
van andere gemeentelijke reglementen.
Een vereniging die door het gemeentebestuur wordt erkend dient te voldoen aan alle bepalingen
geformuleerd door het reglement op basis waarvan ze het laatst werd erkend. Een vereniging die de
erkenning als sociale vereniging verliest vanwege een erkenning op basis van een ander gemeentelijk
reglement, kan zich later niet beroepen op voordelen die worden toegekend door onderhavig
reglement. Het omgekeerde is mutatis mutandis ook van toepassing op verenigingen die als sociale
vereniging wensen te worden erkend.

