
 

Inlichtingenformulier erkenning vereniging Koksijde 
 
Naam vereniging  
E-mailadres   
Rekeningnummer   
Rechtsvorm vzw  feitelijke vereniging  
Ondernemingsnummer  
Website  
Facebook  
 
Functie Voornaam/naam Adres Telefoon Gsm mail 
voorzitter   

 
 

   

secretaris   
 
 

   

penningmeester   
 
 

   

 
De voorzitter wordt beschouwd als de contactpersoon voor alle briefwisseling en e-mail verkeer die de 
gemeente Koksijde met de vereniging voert. 
Als dat niet het geval is, gelieve hieronder de gegevens van de contactpersoon te vermelden 
 
Functie Voornaam/naam Adres Telefoon Gsm mail 
   

 
 

   

 
 
 
Ondergetekende verklaart te voldoen aan onderstaande voorwaarden – aanstippen, eventuele opmerkingen 
 
voorwaarden Verklaring Eventuele opmerkingen 
minstens 1 jaar werking aantonen    
werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
hebben of kunnen aantonen dat hoewel activiteiten niet 
beoefend worden op het grondgebied van de gemeente 
Koksijde, de vereniging zich richt tot de inwoners van de 
gemeente Koksijde 

 

 

zich richten tot de inwoners en tweede verblijvers van de 
gemeente Koksijde  

 

niet discriminerend zijn bij ledenwerving 
 

 

de activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen    

een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunnen 
voorleggen    

over een rekeningnummer op naam van de vereniging 
beschikken    

bestuur bestaat uit minstens vijf leden, waarvan 3 
bestuursleden woonachtig zijn op een verschillend adres 
in Koksijde 

 
 

 
 
In bijlage toevoegen:  

 Omschrijving bijlage 
 De statuten van de vereniging. Indien er geen statuten bestaan, dan de doelstellingen van de 

vereniging opsommen 
 Activiteitenverslag van het voorbije werkjaar 

 
 
Voor oprechte verklaring   datum 
 
 
 
 
(mag digitaal met de E-ID worden getekend of met de hand) 
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