Erkenningscriteria en -procedure

Erkenningscriteria
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden, moeten de plaatselijke
organisaties voor sociaal-cultureel werk ten bate van de inwoners een doel nastreven dat gericht is op:
1. of het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige
persoonsontwikkeling van personen met het oog op een beter begrip van zichzelf en van hun
situatie in de maatschappij en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren;
2. of de beoefening van sociaal-cultureel werk waarbij men aan de beoefenaars een kans geeft
hun creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke
ontplooiing. Dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige beoefening of ondersteuning in
organisatorisch verband van expressievormen die behoren tot de gangbare kunstdisciplines,
waaronder muziek (instrumentale zowel als vocale), toneel, poppenspel en mime, beeldende
expressie, film en fotografie, dans, volkskunst en andere;
3. of de culturele vrijetijdsbesteding en de beoefening van liefhebberijen;
4. of het beschermen, in stand houden, in de praktijk brengen of doorgeven van onroerende,
roerende of immateriële verschijnselen die een onderdeel zijn van het in Leuven aanwezige
erfgoed.
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden, moeten de plaatselijke
organisaties daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

-

opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winstoogmerk of
commercieel karakter;
een zelfstandige werking als feitelijke vereniging of vzw kunnen aantonen:
• indien een VZW de statuten van de VZW toevoegen;
• indien de vereniging een deelwerking is van een koepelorganisatie of -vereniging dan
moet ze dit kunnen aantonen door middel van een eigen adres, eigen rekeningnummer,
eigen doelstelling(en) en eigen activiteitenkalender;
• indien de vereniging een onderafdeling is van een vereniging (zoals bv. een
jeugdafdeling) dan moet zij hun zelfstandige werking kunnen aantonen op basis van een
ander rekeningnummer, andere doelstelling(en) en eigen activiteitenkalender.
een Leuvense vereniging zijn en dit door positief advies op de erkenningsaanvraag door de
Leuvense cultuurraad en ingedeeld zijn bij één van volgende deelraden: deelraad
amateurkunsten, deelraad erfgoed, deelraad vorming, deelraad vrije tijd én aan minstens één
van de voorwaarden hieronder voldoen:
• of een maatschappelijke zetel (dit is gelijk aan het postadres) in Leuven hebben;
• of minstens 50 % van de activiteiten op Leuvens grondgebied laten plaatsvinden; hiervoor
wordt er een kalender van activiteit(en) met vermelding van datum, naam/titel en locatie
van de activiteit doorgegeven;
• of minstens 50 % van de leden moet woonachtig zijn te Leuven; hiervoor wordt een
ledenlijst toegevoegd waarbij de bestuursleden worden aangeduid en hun eventuele
functie (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester).
Uitzonderingsmaatregel
Een uitzondering op deze basisvoorwaarden voor erkenning kan door het college van
burgemeester en schepenen toegestaan worden, na advies van de directie cultuur van de
stad Leuven en de Leuvense cultuurraad.
Komen niet in aanmerking:
Serviceclubs, politieke partijen en hun jongerenafdeling, studentenclubs.

Erkenningsprocedure
1. Erkenning aanvragen kan op elk moment van het jaar door eenmalig het erkenningsformulier
(zie onderstaand sjabloon) in te vullen vergezeld van de verplichte bijdragen; bij voorkeur
gebeurt de erkenningsaanvraag digitaal via de website van de stad Leuven.
2. Enkel de erkenningsaanvragen die ten laatste op 1 september goedgekeurd werden en tegen
dan op basis van hun datum van oprichting, ingevuld op het aanvraagformulier, kunnen
aantonen dat ze al minstens één jaar bestaan, kunnen het jaar erop subsidies aanvragen.
3. De erkenningsaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de cultuurraad meer bepaald
aan het bestuur van de desbetreffende deelraad.
4. Indien de aanvraag niet volledig is of er wordt niet voldaan aan de criteria dan komt de
vereniging niet in aanmerking om erkend te worden.
5. De nieuwe erkenningsaanvragen worden jaarlijks in november gebundeld voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen, die op basis van de erkenningscriteria, het advies
van de directie cultuur en het advies van de cultuurraad, de uiteindelijke beslissing over het al
dan niet erkennen van de vereniging neemt.
6. Bezwaar: een vereniging kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen binnen de 14 dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld. De
vereniging richt dan een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.
7. Een vereniging moet slechts één keer erkend worden door het college en dit geldt zonder
einddatum.
8. In het eerste jaar van elke nieuwe bestuursperiode moet iedere vereniging het indertijd
ingevulde erkenningsformulier nalezen en bij eventuele aanvullingen en/of wijzigingen deze
op het formulier doorvoeren en terug indienen. Als de vereniging niet meer in orde is met de
erkenningsvoorwaarden krijgt de vereniging één jaar de tijd om zich in orde te stellen volgens
dezelfde procedure. Voor dat jaar kan zij nog subsidies ontvangen. Het jaar erna dient zij in
orde te zijn of kan zij geen subsidies ontvangen. In dat geval wordt de erkenning door het
college ingetrokken.
9. In geval van ontbinding van de vereniging zal het stadsbestuur de erkenning intrekken.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidie tot gevolg.

