
 

 

HOOFDSTUK 1: ERKENNING VAN VERENIGINGEN 
 
Art.1. 
 
Met dit reglement wil het lokaal bestuur verenigingen erkennen, die een actieve bijdrage leveren aan 
het sociale leven in Mortsel. 
 
Een vereniging is een groep mensen die op regelmatige en vrijwillige basis activiteiten organiseren 
en die samen een maatschappelijk niet commercieel doel nastreven, zonder financieel voordeel voor 
afzonderlijke leden of bestuursleden. Een vereniging heeft leden en geen klanten. 
 
Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Zij zijn lid omdat zij het doel steunen. De leden 
betalen meestal lidgeld om de vereniging draaiende te houden. Dit in tegenstelling tot klanten. Een 
klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier. In principe is het zo dat hier betaling 
tegenover staat. Voor veel organisaties zijn klanten een belangrijke bron om – direct of indirect – 
inkomsten te verwerven. 
 
Een activiteit is een actie waarmee een bepaald resultaat wordt gerealiseerd. Dit resultaat is een 
onderdeel van een proces om het doel van de vereniging te bereiken. Een bestuursvergadering zien 
we niet als een activiteit. Een bestuur  leidt en regelt , krachtens een formele bevoegdheid, de 
aangelegenheden van de vereniging.  
 
Art.2 
 
Een vereniging die erkend wil worden, moet voldoen aan volgende criteria: 
 
1. de hoofdactiviteiten en de zetel van de vereniging situeren zich op het grondgebied van 
Mortsel; 
2. de activiteiten richten zich hoofdzakelijk naar de Mortselse bevolking; 
3. de aansluitingsvoorwaarden voor de leden van de vereniging mogen doelgroepgericht zijn, 

maar mogen geen discriminerende voorwaarden bevatten. Discriminatie is het ongelijk 
behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep 
mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken 
zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie. 

4. gebruik van de Nederlandse taal binnen de werking van de vereniging. 
 
De vanaf 1 januari 2020 verleende erkenningen zijn geldig voor een termijn eindigend op 31 
december 2025. 
 
Art.3 
Volgende verenigingen komen niet in aanmerking voor erkenning: 

1. Commerciële verenigingen (een zelfstandige die een vereniging opricht en zichzelf inhuurt als 
lesgever/begeleider wordt ook aanzien als een commerciële vereniging, daar de vereniging 
dan een bron van inkomen is voor het bestuur); 

2. Verenigingen met bezoldigde leden of bestuur; 
3. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen. 
4. Een onderafdeling van een bestaande erkende vereniging, indien de leden van deze 

onderafdeling verplicht bij de hoofdvereniging moeten aansluiten.   
5. Kerken of parochies, oudercomités, oud-ledenwerking, oud-leerlingenwerking en buurtcomités. 
6. Verenigingen die uitsluitend betalende activiteiten organiseren. 

 
De onder punten 3 en 5. vermelde organisaties komen wel in aanmerking voor het gebruik maken van 
stedelijke infrastructuur aan voordeeltarief en voor het gebruik van het feestmateriaal en het 
audiovisueel materiaal dat het lokaal bestuur ter beschikking stelt via Opnieuw en Co aan verminderd 
tarief; 

 
Art.4 
Een vereniging, die door het lokaal bestuur Mortsel wenst erkend te worden, dient hiervoor een 
aanvraag in op het voorgeschreven formulier. 
 



 

 

Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd: 
1. statuten of leefregels van de vereniging; 
2. een jaarverslag met vermelding van alle activiteiten en het aantal aanwezigen, waaruit blijkt 

dat de vereniging minstens 1 jaar een volgehouden werking heeft; 
3. samenstelling van het bestuur; 
4. een verklaring met opgave van het aantal leden, onderverdeeld in leden van Mortsel en leden 

van buiten Mortsel en een ledenlijst met namen en adressen (de vereniging moet in haar 
privacyverklaring opnemen dat de persoonlijke gegevens doorgegeven worden voor de 
verantwoording van de erkenningsaanvraag en eventuele subsidiëring); 

5. een verklaring waarin de vereniging afstand neemt van eender welke vorm van discriminatie; 
6. een verklaring getekend waarin het onbezoldigd statuut van de leden en het bestuur wordt 

bevestigd. 
 
Art.5 
De erkende verenigingen genieten volgende voordelen: 

 de naam van erkende Mortselse vereniging mogen gebruiken; 
 kunnen gebruik maken van stedelijke infrastructuur aan voordeeltarief; 
 gebruik kunnen maken van het feestmateriaal en het audiovisueel materiaal dat 

het lokaal bestuur ter beschikking stelt via Opnieuw en Co aan verminderd tarief; 
 een receptie aangeboden door het lokaal bestuur bij elke 25 jarige viering en 

veelvoud hiervan 
 kunnen een aanvraag voor subsidies indienen. 

 
 

Art.6  
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de vereniging, na advies 
van de betrokken administratie.  
  
 
Art.7  
Het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot de schrapping van een vereniging: 
1. op verzoek van de vereniging; 
2. bij regelmatige problemen met de vereniging in verband met het niet betalen van 

verschuldigde bedragen, het niet nakomen van verplichtingen, het veroorzaken van 
problemen en/of hinder, ook ten overstaan van derden, bij activiteiten van om het even welke 
aard; 

3. wanneer niet meer voldaan wordt aan de erkenningscriteria vermeld onder artikel 2 
4. wanneer de vereniging geen controle aanvaardt van het lokaal bestuur Mortsel op de 

erkenning. 
5. bij fraude. 
 
Art.8  
 Wanneer het college van burgemeester en schepenen tot schrapping van een vereniging 

wenst over te gaan zal de betreffende vereniging hiervan op de hoogte gebracht worden. De 
vereniging beschikt dan over een periode van één maand na kennisgeving om schriftelijk 
beroep aan te tekenen.Na deze termijn neemt het college van burgemeester en schepenen 
een definitieve beslissing. 

 


