ERKENNINGSREGLEMENT VOOR CULTUURVERENIGINGEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de erkenning van plaatselijke cultuurverenigingen die hun zetel en
werking hebben in de gemeente Arendonk. Hiermee worden de verenigingen bedoeld die een
actieve werking ontwikkelen op een of meerdere van volgende gebieden:
1. Sociaal-cultureel vorming- en ontwikkelingswerk
2. Beoefenen van amateurkunsten
3. Culturele vrijetijdsbesteding
Bijgevolg moeten de erkende cultuurverenigingen een of meerdere van volgende doelstellingen
nastreven:
1. Het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige
persoonsontwikkeling met het oog op een beter begrip van zichzelf en van hun situatie in de
maatschappij, en op hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren.
Hiermee bedoelen we de klassieke sociaal-culturele verenigingen.
2. De beoefening van sociaal-cultureel werk waarbij de beoefenaars de kans krijgen hun
creatieve vermogens aan te wenden tot grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing.
Dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige beoefening in organisatorisch verband van alle
expressievormen die behoren tot de gangbare kunstdisciplines: muziek, toneel, poppenspel
en mime, beeldende expressie, film en fotografie, dans en volkskunst (deze opsomming is
niet limitatief).
3. De vrijetijds- en hobbyverenigingen: bijvoorbeeld verzamelaars, kermiscomités …
Buurtverenigingen kunnen niet erkend worden als cultuurvereniging. Zij worden door het
gemeentebestuur erkend via een apart erkenningsreglement voor buurtverenigingen.
Artikel 2: Erkenningsvoorwaarden
Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Activiteiten ontwikkelen zoals vermeld in artikel 1 die in Arendonk plaatsvinden en
openstaan voor de Arendonkse bevolking.
2. Haar zetel in Arendonk hebben.
3. Werken met vrijwilligers.
4. Eenmalig een erkenningsaanvraag indienen.
5. Wijzigingen in de statuten of in de samenstelling van het bestuur doorgeven.
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Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als cultuurverenigingen erkend worden.
Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning en subsidiëring na ten minste 1 jaar actieve
werking.
Na erkenning door het college van burgemeester en schepenen, kan een vereniging pas aanspraak
maken op gemeentelijke subsidies voor socio-culturele verenigingen voor het daaropvolgende
werkingsjaar. Bijgevolg kan elke vereniging die op 1 januari erkend is door het college van
burgemeester en schepenen een subsidieaanvraag indienen voor dat betreffende werkingsjaar.
Artikel 3: Erkenningsaanvraag
Een vereniging die erkend wil worden, moet een aanvraag tot erkenning indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. De aanvraag tot erkenning gebeurt via de daartoe bestemde
formulieren en dient volgende documenten te bevatten:
1. De statuten van de vereniging (voor vzw’s) of een visietekst waarin de doelstellingen van de
vereniging wordt omschreven (voor feitelijke verenigingen).
2. De samenstelling van het bestuur met de vermelding van naam, voornaam en adres van de
bestuursleden.
Artikel 4: Overgangsbepalingen
In afwijking van artikel 2 laatste lid, kunnen verenigingen die vóór 30 april 2014 erkend worden door
het college van burgemeester en schepenen aanspraak maken op gemeentelijke subsidies voor
socio-culturele verenigingen voor het werkingsjaar 2014.
Voor het werkingsjaar 2013 kunnen enkel verenigingen die vóór 1 januari 2013 lid waren van de
gemeentelijke cultuurraad aanspraak maken op gemeentelijke subsidies voor socio-culturele
verenigingen.
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