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INLICHTINGENFORMULIER OM BIJ DE 

CULTUURRAAD AAN TE SLUITEN 
   

   

   

1. NAAM VERENIGING : ..................................................................................................................................... 

 

2. NAAM EN ADRES PLAATSELIJKE ZETEL (secretariaat)                                                                                    

 

 naam ...................................................................................................................................................………………               

 

 straat ...............................................................................................…………………………….nr.................                                                    

 

 deelgemeente 

..................................................................................................................................................……………… 

 

3. DOELSTELLING VAN DE VERENIGING (korte omschrijving, zoals vermeld in statuten of reglement) 

 

 ........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4. STICHTINGSJAAR : ....................................................  5. AANTAL LEDEN : .............................................. 

 

6. DUID AAN TOT WELKE ONDERSTAANDE WERKSOORT UW VERENIGING BEHOORT : 

 

 - actieve kunstbeoefening (kunsten, muziek, zang, film, dans...)  

 - hobby- en vrijetijdsbesteding       

 - vormings- en ontwikkelingswerk       

 - culturele instellingen en diensten     

 

7. IS UW VERENIGING AANGESLOTEN BIJ EEN STREEK- PROVINCIAAL OF NATIONAAL VERBOND ? 

 

 

 

JA  NEEN 

   

 zo ja : geef van dit verbond : 

  

  naam : ........................................................................................................................................................ 

   

  adres : ........................................................................................................................................................ 

 

  gemeente : ................................................................................................................................................ 

 

  WIL BEWIJSATTEST VAN DIT VERBOND BIJ TE VOEGEN 



Gemeentebestuur • Pastorijstraat 21 • B-1600 Sint-Pieters-Leeuw • tel. 02 371 22 62 • fax 02 33118.71 • www.sint-pieters-leeuw.be 

8. IS UW VERENIGING RECHTSTREEKS ERKEND EN/OF BETOELAAGD DOOR  

 

  - Het Rijk      

  - Het Provinciebestuur  

 

 zo ja, waaruit bestaat deze erkenning of subsidiëring ? 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

9. IDEOLOGISCHE STREKKING 

 

 toelichting : 

 - Volgens art. 3 § 4 van het Cultuurpact, mag geen enkele organisatie zonder zijn instemming 

beschouwd worden als te behoren tot een bepaalde ideologische of filosofische strekking, en volgens 

art. 15 heeft elke organisatie het recht zich niet tot één of andere ideologische of filosofische strekking te 

bekennen. 

 

 - Onder een ideologische strekking wordt verstaan een politieke fractie in de gemeenteraad. Onder een 

filosofische strekking wordt verstaan een levensbeschouwing. 

 

    Wenst uw vereniging zich te bekennen tot een bepaalde ideologische of filosofische strekking ? 

 

   

JA  NEEN 

 

(schrappen wat niet past)  

 

ZO JA : duid hieronder de strekking van (slechts één vakje aanduiden) 

 

IDEOLOGISCHE   OF   FILOSOFISCHE   

 

CD&V         Christelijk  

VLD         Humanistisch    

SP.a         Liberaal  

AGALEV Open Dorp       Socialistisch  

Voluit Vlaams (NVA)        Vl. Nat.   

          Andere ?  

          Welke ?    ............. 

 

 

 

10. GEEF :  naam en adres van de VERTEGENWOORDIGER, die u vanuit uw vereniging   

  wenst af te vaardigen als LID van de Algemene Vergadering :  

  NAAM ..............................................  VOORNAAM ......................................……….. 

  STRAAT ............................................................................................NR .....…………… 

  DEELGEMEENTE .........................................................……………tel .........................  

 

Toelichting : 

Deze afgevaardigde dient te voldoen aan volgende voorwaarden : 

- lid zijn van uw organisatie; 

- in de gemeente woonachtig zijn; 

- geen politiek mandaat uitoefenen, noch als ambtenaar belast zijn met een  

  toezichthoudend overheidsfunctie over culturele aangelegenheden; 

- organisaties, die verscheidene plaatselijke afdelingen tellen, in de gemeente (bv K.W.B.,  

  S.V.V.), mogen maximaal slechts 3 afgevaardigden tellen als de gemeente minder dan  

  20.000 inwoners telt, maximaal 5 als de gemeente meer dan 20.000 doch minder dan 50.000  

  inwoners telt, en maximaal 7 als de gemeente meer dan 50.000 inwoners telt. 
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11. Geef naam en adres van de VASTE PLAATSVERVANGER van het effectief lid, (aangeduid onder 10.) dat 

hem bij zijn afwezigheid kan vervangen. 

 naam .............................................................................voornaam .........................................…….. 

 straat .......................................................................................................……..nr........................... 

 deelgemeente ........................................................................................................................…….. 

 

Toelichting : Deze plaatsvervanger dient te voldoen aan dezelfde voorwaarden als het effectief lid(zie 

onder10) en mag niet reeds vanuit een andere hoedanigheid lid zijn van de Cultuurraad. 

 

12. Samenstelling van het BESTUUR van uw vereniging 

 

FUNCTIE NAAM  EN VOORNAAM STRAAT NR GEMEENTE 

voorzitter 

o/voorzitter 

secretaris 

..............................

..............................

..............................

..............................

........ 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

...................................... 

....................................... 

...................................... 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.................... 

 

............... 

..................

..................

..................

..................

..................

..................

...... 

...................... 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........... 

 

N.B. eventueel een lijst bijvoegen van de overige bestuursleden 

 

13. Bij te voegen : 

 

- zijn statuten of huishoudelijk reglement van uw vereniging 

- een attest van uw streek-, provinciaal of nationaal verbond waaruit eventueel uw aansluiting bij dit 

verbond blijkt. 

- beknopt werkingsverslag met vermelding van data en aard van de activiteiten die door uw vereniging 

tijdens het voorbije jaar worden.ingericht 

- eventueel voor het huidige werkjaar geplande activiteiten. 

 

handtekening voorzitter       handtekening secretaris 

 

 

.................................…….        ...................................... 

 

Deze vragenlijst terugzenden aan de voorzitter van de Erkenningscommissie : 

Roger Troucheau 

Europalaan 7/3 

1600  SINT-PIETERS-LEEUW 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


