
 

 
Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 40 - fax 02 658 28 44 

vrijetijd@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be 

 

 

Aanvraag erkenning vereniging In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
 

……………………………………………… 

Vrijetijd01-09.2015 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een vereniging een aanvraag indienen om erkend te worden door het 
gemeentebestuur. De erkenning is een bindende voorwaarde om toegang te krijgen tot een aantal 
vormen van ondersteuning door de gemeente Hoeilaart. 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 
U bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier aan het college van burgemeester en schepenen 
(contactgegevens: zie bovenaan). 

 

  De vereniging 

 
 

Naam van de vereniging:  
 

 

 

 

E-mail van de vereniging:  
 

 

 

 

Soort vereniging: 

(omcirkel wat van toepassing is)  
 

 

Cultuurvereniging – Erfgoed- of toerismevereniging – 

Jeugdvereniging - Sportvereniging – Seniorenvereniging - 

Maatschappelijke vereniging 

 
Staat uw vereniging open voor alle inwoners van Hoeilaart?  Ja  Nee  

 Ontplooit uw vereniging een actieve werking op het grondgebied 

van Hoeilaart en/of is ze gericht op deelname van Hoeilanders? 
 Ja  Nee  

 Heeft uw vereniging een eigen bankrekening op naam van de 

vereniging? 
 Ja  Nee  

 Worden de vereniging, haar leden, bestuurders, lesgevers en 

leiding gedekt door een verzekering burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid? 
 Ja  Nee  

 Gebruikt uw vereniging het Nederlands bij haar werking en 

organisatie (intern en extern)? 
 Ja  Nee  

 

  Het bestuur  

 
 Voorzitter 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   



 E-mail:   

 Geboortedatum:   

 
 Secretaris 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 E-mail:   

 Geboortedatum:   

 
 Persoon 3 

 Voornaam en naam:    

 Functie:   

 Straat en nummer:    

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 Postnr. en gemeente.:   

 
 E-mail:   

 Geboortedatum:   

 

 

    Verplicht bij te voegen documenten 

(Stip aan) 

  De lijst van alle bestuursleden met naam en adres.  

  De volledige ledenlijst (onder gesloten omslag).  

  
Beknopt verslag van de werking van het voorbije werkings- of kalenderjaar 

(wat? wanneer? waar? doel?). 
 

  De planning van activiteiten in het komende werkings- of kalenderjaar.  

 

 

 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het gemeentelijk reglement voor erkenning 

van verenigingen door het gemeentebestuur van Hoeilaart en verklaart zich akkoord met 

de voorwaarden ervan. 

 

 

 Datum:  dag     maand     jaar  2  0    

 
 Handtekening namens het bestuur, 

 

 

 

 

 

Voornaam, naam en functie, 

  

 

 

 

 

 

 

 


