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Artikel 1.  Begrippen. 

 -   Gemeentebestuur: 
Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College van Burgemeester 
en Schepenen. 

- Kalenderjaar: 
De periode vanaf 1 januari tot en met 31 december. 

- Werkjaar: 
De periode van 1 september van het lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar. 

- Schriftelijk: 
Handgeschreven, uitgetikt op de computer, per fax of per e-mail. 

Artikel 2.  Doel van dit reglement. 

Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het gemeentebestuur over tot de erkenning van de 
jeugdwerkinitiatieven. 

Artikel 3. 

Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de in 
artikel 2 vermelde aangelegenheid, steeds het advies in van de Gemeentelijke Jeugdraad. 

Artikel 4.  Algemene voorwaarden. 

Om als jeugdwerkinitiatief erkend te worden, bouwt de jeugdvereniging een regelmatige werking uit door het 
organiseren van groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met kinderen en jongeren van 5 tot 30 jaar in de 
vrije tijd en onder educatieve begeleiding. Zowel de kinderen en jongeren als de educatieve begeleid(st)ers 
doen dit op vrijwillige basis. 

De erkende jeugdwerkinitiatieven streven een kwaliteitsverbetering van de samenleving na door het vervullen 
van drie of meer van de volgende functies: 
- ontmoeting, 
- spel, 
- creatieve activiteiten/amateuristische kunstbeoefening, 
- vorming, 
- kadervorming, 
- dienstverlening, 
- werken aan structuurveranderingen, 
- bevorderen van integratie van maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren. 

Artikel 5.  Bijzondere erkenningsvoorwaarden. 

Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief daarenboven aan volgende voorwaarden voldoen: 

1. opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk; 
2. haar zetel en hoofdactiviteit hebben in Kuurne; 
3. geleid worden door tenminste 2 begeleiders, waarvan 1 begeleider minstens 18 jaar is en waarvan 

tenminste de helft van de begeleiders jonger is dan 30 jaar; 
4. een verzekering afsluiten voor haar leiding en leden of deelnemers aan hun activiteiten tegen burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen; 
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5. ten minste 1 jaar lokaal actief zijn of aangesloten zijn bij een provinciale of nationale 
ondersteuningsorganisatie; 

6. zich hoofdzakelijk richten naar kinderen en jongeren in Kuurne; 
7. een autonome werking kunnen aantonen; 
8. niet erkend worden binnen een andere sector; 
9. in de principes en in de dagelijkse werking getuigen van erkenning van de principes van een 

democratische samenleving en tevens het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het 
internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind onderschrijven. 

Artikel 6. 

Worden in het bijzonder uitgesloten van erkenning als jeugdwerkinitiatief: 
- sportverenigingen met een jeugdwerking, 
- verenigingen die geen voldoende autonome werking kunnen aantonen, 
- kinderopvanginitiatieven, 
- onderwijsinstellingen. 

Artikel 7.  Uitzondering i.h.k. van intergemeentelijke samenwerking. 

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeentebesturen van Kuurne en Lendelede 
en het stadsbestuur van Kortrijk voor het grondgebied Sint-Katrien, worden de jeugdwerkinitiatieven op dit 
grondgebied vrijgesteld van de bijzondere erkenningsvoorwaarden 2 en 6. 

Artikel 8.  Erkenningsaanvraag. 

Principieel dient een jeugdvereniging of jeugdorganisatie hun erkenningsaanvraag 2 keer per legislatuur in, 
meer bepaald telkens uiterlijk voor 30 september van het eerste uitvoeringsjaar van een nieuw 
jeugdbeleidsplan. Bestaande jeugdwerkinitiatieven vernieuwen hun erkenning zo telkens voor 3 jaar. 

Nieuwe jeugdwerkinitiatieven kunnen hun erkenningsaanvraag op eender welk moment indienen maar zullen 
slechts erkend worden voor de nog resterende tijd van het in uitvoering zijnde jeugdbeleidsplan. 

De erkenningsaanvraag gebeurt schriftelijk op officiële formulieren ter beschikking gesteld door de 
gemeentelijke jeugddienst, en bevat minstens volgende gegevens: 
- naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de hoofdverantwoordelijke(n), 
- (de eventuele naam en) het adres van het lokaal of de plaats waar de activiteiten gebruikelijk plaatsvinden, 
- het rekeningnummer van de vereniging met vermelding van de naam en het adres van de rekeninghouder, 
- een bewijs van aansluiting bij een provinciale of nationale ondersteuningsorganisatie, 
- een kopie van de verzekeringspolis tenzij uit het bewijs van aansluiting bij een provinciale of nationale 

ondersteuningsorganisatie blijkt dat er werd betaald voor de noodzakelijke verzekering, 
- een overzichtslijst van alle begeleiders met vermelding van hun naam, adres, telefoonnummer en 

geboortedatum. 

Verenigingen of organisaties die voor de eerste keer hun erkenningsaanvraag indienen, voegen daarbovenop 
- een werkingsverslag van het voorbije werkjaar, 
- een plan voor het komende werkjaar. 

Artikel 9. 

De erkenning kan op advies van de Gemeentelijke Jeugdraad door het College van Burgemeester en 
Schepenen ingetrokken worden indien het jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de bepalingen van de 
artikelen 4 en 5 van dit reglement. 

Artikel 10. 

Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de Gemeenteraad. 


