Reglement
Stadsbestuur Waregem
Gemeenteplein2 – 8790 Waregem

Reglement erkenning Waregemse Noord-Zuidorganisaties

Artikel 1. Algemeen
1.1. Stad Waregem wil Noord-Zuid initiatieven van de Waregemse bevolking ondersteunen. Binnen de
begroting van stad wordt jaarlijks een budget voorzien voor betoelaging diverse projecten voor
educatie/sensibilisatie (educatieve projecten in het Noorden of Noordwerking) en rechtstreekse steun
aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.
Artikel 2. Erkenning als Noord-Zuidorganisatie
2.1. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de rechtspersoon of feitelijke organisatie voldoen aan
volgende voorwaarden:
− Hoofddoelstelling van de organisatie is het werken rond de Noord-Zuid problematiek en duurzame
ontwikkeling
− De organisatie is op dit vlak minstens één jaar actief in Waregem en kan dit aantonen
− De organisatie heeft een plaatselijke afdeling en/of aantoonbare werking in Waregem
− De zetel of het secretariaatsadres van de organisatie/afdeling is in Waregem
− De organisatie is opgericht door een privé initiatief zonder winstoogmerk
− Het bestuur moet uit minimum 3 personen samengesteld zijn en minstens 1/3 van het bestuur moet
woonachtig zijn te Waregem
− De organisatie beschikt over een boekhouding
Artikel 3. Aanvraag tot erkenning
3.1. De aanvraag tot erkenning wordt gericht aan de stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking
Waregem en ingediend bij de dienst Internationale Samenwerking.
3.2. Een aanvraag tot erkenning moet ten laatste tegen 15 maart of 15 oktober worden ingediend.
3.3. De aanvraag tot erkenning gebeurt op de daartoe bestemde aanvraagformulieren en bevat minstens
volgende gegevens:
− Oprichtingsdatum van de organisatie
− Een exemplaar van de statuten of een omschrijving van de doelstellingen van de organisatie
− Opgave van de samenstelling van het bestuur met vermelding naam en adres van de leden
− Een verslag van de activiteiten gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de erkenning met
bewijsstukken (folders, facturen……)
− Rekeningnummer van de organisatie
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Artikel 4: Duur erkenning
4.1. De erkenning als lokale Noord-Zuid organisatie is in principe voor onbepaalde duur.
4.2. Een verleende erkenning wordt ingetrokken in volgende gevallen:
− Wanneer de organisatie al haar activiteiten heeft stopgezet
− Wanneer de organisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 2
− Wanneer een organisatie gedurende 3 opeenvolgende jaren geen subsidieaanvraag indient
4.3. Indien een organisatie zijn erkenning verliest, kan steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend, als
voldaan wordt aan artikel 2 en zoals bepaald in artikel 3.
Artikel 5:

Procedure

5.1. De beslissing tot erkenning wordt genomen door CBS na advies van stedelijke adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking.
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