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  Voorwaarden om erkend te worden als lid van de  
    Algemene Vergadering 
 
(gebaseerd op de statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd door de AV van 
24/10/2017) 
 
 
De vzw vertegenwoordigt het lokale Nederlandstalige culturele leven en de 
lokale Nederlandstalige organisaties en instellingen voor cultureel werk in 
brede zin, zijnde:  
- jeugdwerking 
- sport en vrijetijdsbesteding 
- vormings- en ontwikkelingswerk 
- kunst en andere cultuurvormen  
 
Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de plaatselijke 
organisaties en verenigingen akkoord gaan en handelen in 
overeenstemming met het doel en de opdracht van de vzw NCRW en aan 
volgende voorwaarden voldoen:   
 
1) ze zijn een Nederlandstalige vereniging met Nederlands als voertaal 
2) ze moeten één of meerdere activiteiten uitvoeren, zoals hierboven 
vermeld  
3) de maatschappelijke zetel is gevestigd in Wemmel, Hamme of Relegem 
4) ze hebben een aantoonbare werking in Wemmel, Hamme of Relegem 
5) ze moeten jaarlijks minstens 1 activiteit organiseren in één van de 3 
gemeenten. 
6) ze moeten voldoen aan onderstaande richtlijnen inzake communicatie 
7) ze moeten statuten, reglementen, samenstelling bestuur en 
bekendmaking strekking indienen 
 
 
Richtlijnen taalgebruik in communicatie en promotie voor erkende 
verenigingen van de Nederlandse Culturele Raad Wemmel. 
 
Voor evenementen die in g.c. de Zandloper plaatsvinden, gebeurt alle 
communicatie en promotie ééntalig in het Nederlands of 4-talig (de 3 
officiële landstalen + Engels) waarbij Nederlands voorrang heeft. 
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Voor evenementen die niet in het g.c. de Zandloper plaatsvinden, gebeurt 
alle communicatie en promotie ééntalig in het Nederlands of minimaal  
3-talig met voorrang voor het Nederlands. 
 
Met communicatie worden alle promotiemiddelen zoals o.a. sociale media 
in ruime zin bedoeld. 
 
Het is erkende verenigingen toegestaan om binnen de muren van het 
centrum promotie te maken voor activiteiten die niet in het centrum 
plaatsvinden wanneer dat promotiemateriaal ééntalig Nederlands is of 
minimaal 3-talig met voorrang voor het Nederlands. 
 
        De vertalingen hoeven niet letterlijk te zijn, maar mogen een        
                        verkorte versie zijn. 
 
 
Erkende verenigingen verbinden er zich toe om minstens 1 x per jaar 
aanwezig te zijn op een Algemene Vergadering. 
 
Hoe vraag je de erkenning aan? 
 
Je doet dit via dit aanvraagformulier. 
 
Je bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier aan de secretaris en 
de voorzitter: ncrwsecretariaat@gmail.com en liever@scarlet.be  
 

http://www.dezandloper.be/files/NCRW/aanvraagformulier-2021.doc

