
Reglement voor de erkenning van Hulshoutse jeugdverenigingen 
(Goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013) 

 
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het reglement voor de erkenning van Hulshoutse 
jeugdverenigingen als volgt vastgesteld: 

 
“Artikel 1:  
Definitie: 
Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door 
de Hulshoutse jeugd (6-25j), die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, 
onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen. 
 
Artikel 2:  
Erkenningsvoorwaarden 
Elke vereniging kan erkend worden als jeugdvereniging mits de vereniging voldoet aan volgende 
voorwaarden: 

- De vereniging moet actief zijn op het vlak van jeugdwerk. 
- De vereniging is een vzw of feitelijke vereniging. 
- De zetel van de vereniging moet in de gemeente Hulshout gevestigd zijn. 
- De vereniging organiseert minstens 10 activiteiten op jaarbasis, waarvan minstens de helft van 

de activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Hulshout. 
- De vereniging dient minimum uit 12 actieve leden te bestaan, uitgezonderd verenigingen 

uitsluitend voor personen met een handicap.  Deze laatste moeten een minimum van 3 leden met 
een handicap hebben. 

- De vereniging moet een open vereniging zijn.  Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan 
worden van de jeugdvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen 
en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.  Toegelaten uitzondering: aparte jongens- of 
meisjesafdeling. 

- De vereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. 
 
Artikel 3:  
Erkenningsprocedure 
De erkenning kan verkregen worden door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

- De aanvraag tot erkenning wordt jaarlijks door de vereniging op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de jeugddienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn daar te 
bekomen. De erkenningsaanvraag moet telkens ingediend worden vóór 01 april.   Bij de aanvraag 
dienen steeds de nodige bewijsstukken gevoegd te worden. 

- De bevoegde ambtenaar legt de aanvraag, samen met het advies van de jeugdraad, voor aan 
het college van burgemeester en schepenen dat de vereniging al dan niet erkent. De 
bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 01 juli.  

-  Verenigingen die aangesloten zijn bij een erkend landelijk georganiseerde 
jeugdverenigingskoepel, worden automatisch erkend door het gemeentebestuur, maar dienen 
wel een aanvraag in te dienen. 

- Een erkenning als jeugdvereniging impliceert dat de jeugdvereniging geen erkenningsaanvraag 
indient gelinkt aan een andere erkende Hulshoutse adviesraad.” 

 
 

 


