AANVRAAGFORMULIER VOOR
ERKENNING TORHOUTSE
VERENIGINGEN 2013 - 2018
DOSSIER INDIENEN bij STADSBESTUUR TORHOUT, info@torhout.be
Dit dossier wordt gebruikt voor de erkenning van verenigingen in Torhout met toepassing van het
gemeentelijk reglement voor erkenning van Torhoutse verenigingen.
Erkenning is een voorwaarde om subsidies te kunnen aanvragen.

Aanvraagdossier erkenning vereniging 2013-2018
Onze vereniging wenst erkend te worden als (duid aan – slechts één keuze aanduiden):
□

Torhoutse cultuurvereniging

□

Torhoutse jeugdvereniging categorie A

□

Torhoutse jeugdvereniging categorie B

□

Torhoutse jeugdvereniging categorie C

□

Torhoutse seniorenvereniging

□

Torhoutse derde wereld organisatie

□

Torhoutse vrije tijds of recreatie vereniging

□

Torhoutse sportvereniging

□

Torhouts sportorganisatiecomité

Naam vereniging: .......................................................................................................
Stichtingsjaar:............................................................................................................
Zetel vereniging (officieel adres van de vereniging) : ......................................................
...................................................................................................................................
Structuur vereniging (kruis aan):
□

Vzw

□

Feitelijke vereniging

Koepel waarbij uw vereniging is aangesloten: ..................................................................
Contactgegevens koepel: ...............................................................................................
...................................................................................................................................

Verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid van de jeugdvereniging (voor leden,
begeleiders, vrijwilligers, bestuur)
□

Verzekeringsmaatschappij (naam, adres, telefoonnummer): .........................................

□

Nummer polis: ........................................................................................................

Doel van de vereniging: .............................................................................................
...................................................................................................................................
Statuten vereniging: Zijn de statuten gewijzigd t.o.v. 2012?

JA / NEEN

Kopie van statuten als bijlage toevoegen (alleen indien u de statuten in het verleden nog niet
toevoegde of bij wijzigingen van de statuten sinds 2012).
Bestuur vereniging: de jeugdvereniging dient een autonoom bestuur te hebben met minstens 3
personen met volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris. Vul hieronder de
namen van de verschillende functies in en laat ondertekenen door de betrokken bestuursleden.

Functie

Naam

Adres

Handtekening

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Rekeningnummer vereniging: BE..................................................................................
Waar gaan de activiteiten van uw vereniging door?: ..........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Een jeugdvereniging moet een regelmatige werking uitbouwen en zich richten tot kinderen en
jongeren van Torhout. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in:

Aantal leden jonger dan 25
jaar

Aantal leden van Torhout

Aantal leden buiten Torhout

Aantal leden ouder dan 25 jaar

Aantal begeleiders jonger dan
18 jaar

Aantal begeleiders jonger dan
25 jaar

Aantal begeleiders jonger dan
35 jaar

Aantal activiteiten per jaar: ...........................................................................................
Afsluitend kamp: JA / NEE1

Specifieke erkenningsvoorwaardan C-categorie
Ontmoetingsruimte voor iedereen toegankelijk : JA / NEE
Openingsuren: .............................................................................................................
Lid van een federatie voor jeugdhuizen: JA / NEE
Naam van de federatie: .................................................................................................

Ledenlijst vereniging toe te voegen als bewijsstuk. De ledenlijst moet minstens volgende
gegevens bevatten:
□

Deze ledenlijst moet een officiële ledenlijst zijn van de koepel of, indien uw vereniging niet is
aangesloten bij een koepel, een door de verzekering ondertekende ledenlijst.

□

Van elk lid moeten naam, voornaam, adres en geboortedatum op de ledenlijst vermeld staan.
Deze ledenlijst zal enkel en alleen gebruikt worden ter controle van het ledenbestand in functie
van de erkenning van uw vereniging en eventuele daarbij horende aanvraag voor subsidies.

Contactgegevens van verantwoordelijke binnen uw vereniging voor dit dossier. Deze persoon kan
door het stadsbestuur gecontacteerd worden indien er bijkomende informatie vereist is.
Naam:

Telefoon / gsm:

E-mailadres:

1

Een activiteit wordt een kamp genoemd wanneer deze activiteit een periode van minimum vier opeenvolgende
overnachtingen overspant. Het voor- en/of nakamp zijn hier niet inbegrepen. Voor kampen bestemd voor
kinderen tot en met het derde leerjaar van het basisonderwijs volstaan drie opeenvolgende overnachtingen.

