
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

zitting van 21 januari 2019

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

VASTSTELLING ERKENDE VERENIGINGEN GEMEENTE KOKSIJDE 2019

Gelet op artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende machtiging aan het college van burgemeester 
en schepenen tot het vaststellen van retributies en het bepalen van de voorwaarden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018 waarbij het 
retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur werd hervastgesteld;

Overwegende artikel 3 van het retributiereglement waarbij de voorwaarden tot erkende vereniging worden vastgelegd;

Overwegende dat indien over erkende verenigingen gesproken wordt in het retributiereglement dit verenigingen zijn 
die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 die hun werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde hebben of die kunnen aantonen dat hoewel 
hun activiteiten niet beoefend worden op het grondgebied van de gemeente Koksijde, zij zich richten tot de 
inwoners van de gemeente Koksijde

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

 minstens 1 jaar werking kunnen aantonen;

 die jaarlijks rapporteren aan de gemeente Koksijde omtrent hun werking en samenstelling van de vereniging 
a.d.h.v. een activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar;

 die niet discriminerend zijn bij ledenwerving;

 waarvan de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen zijn;

 die (of de koepelvereniging) een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunnen voorleggen;

 die over een rekeningnummer op naam van de vereniging beschikken;

 die bestaan uit minstens vijf leden, waarvan 3 bestuursleden woonachtig zijn op een verschillend adres in 
Koksijde.

Overwegende erkende verenigingen een voordelig tarief genieten bij de huur van gemeentelijke infrastructuur;

Overwegende de verenigingen aan de voorwaarden uit het retributiereglement werden afgetoetst;

Overwegende het retributiereglement vastlegt dat jaarlijks voor 1 januari een lijst van erkende verenigingen wordt 
vastgesteld;

BESLUIT

Art. 1: Onderstaande lijst van de verenigingen die erkend zijn door de gemeente Koksijde conform het 
retributiereglement wordt goedgekeurd:

 aikido murashigeryu koksijde

 atletiekclub koksijde

 august vermeylenfonds koksijde-oostduinkerke

 automobielclub leopard koksijde

 az sint-augustinus veurne

 bbc koksijde

 beauvarletkoor - koksijde - ten duinen 1138

 bedevaart naar de graven aan de ijzer

 belgië-canada

 belladonna

 beschermcomité medisch pedagogisch instituut westhoek

 best pittig

 biljartclub oostduinkerke-bad

 biljartclub westhinder

 bond beter leefmilieu vlaanderen
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 bridgeclub koksijde hof ter hille

 carnavalsvereniging de blekkers

 centrum basiseducatie brugge - oostende - westhoek

 club westhoek ruiters

 comité in de bloemen

 coxy cycling

 coxypics

 cross to Romania vzw

 cultuurraad koksijde

 curieus koksijde

 damesturnclub sportiva

 davidsfonds doornpanne

 de dulle bevers

 de golfbrekers (seniorendansgroep)

 de juttertjes

 de libris

 de oostduinkerkse vrienden

 de roodmus koksijde

 de sterrenjutters

 de strandvisschers van den uytbank

 de vedetten

 de vrienden van het nationaal visserijmuseum van oostduinkerke

 de waaghalzen wulpen

 diepzeeduivels koksijde

 dierenasiel ganzeweide

 drumband jong el fuerte

 duikclub guy serville vzw

 dynamicrew

 elfjulicomité koksijde

 familiares de dunis, vrienden van ten duinen 1138

 familiekunde vlaanderen regio westkust

 feestcomité brandweer oostduinkerke

 femma koksijde

 fietsclub de westhoekverkenners

 flanders ladies trophy koksijde

 folklore dansgroep oud yslandvaarders

 fruytige gilde der appelpersers van sint-idesbald

 fvv vrouwenstemmen

 gemeentelijke vereniging voor vreemdelingenverkeer van koksijde-oostduinkerke vzw

 gezinsbond afdeling koksijde

 gezinsbond afdeling oostduinkerke-wulpen

 golfbreker

 groepering reservemilitairen west-vlaanderen

 harmonie vrienden van de brandweer oostduinkerke

 havenzate-gezinsvervangend tehuis voor meerderjarige gehandicapten

 herenturnclub sportiva

 hondenafrichting fidelia

 hondenclub de westhoek

 huize rozenwingerd

 inclusie vlaanderen afdeling westhoek

 instituut voor medische dringende hulpverlening - center for urgent medical assistance
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 jeugdontmoetingscentrum de pit

 jeugdwerking kvvc/kvvo/westkust foot

 jong koksijds beauvarletkoor jokobeau

 jong VLD Koksijde-Oostduinkerke

 judo club koksijde

 k.w.b. afdeling koksijde

 kaarters zonnekloppers

 kaartersclub 101 uit

 kadgamale karate

 kaj wulpen

 karateclub koksijde jka koksijde

 kinderkankerfonds

 koksijde golf ter hille

 koksijde-Marowijne vzw

 koksijde yachting club

 koninklijk verbond der veteranen van z.m. koning leopold iii afd. de panne - koksijde

 koninklijke duivenmaatschappij de verbroedering

 koninklijke gemeentelijke harmonie koksijde

 koninklijke landbouwcomice veurne

 koninklijke seniorengroep oostduinkerke-wulpen s.o.w.

 koninklijke unie der belgische amateurzenders sectie ksd koksijde

 koninklijke veloclub de verenigde vrienden koksijde

 koninklijke veloclub panne sportief

 koninklijke vereniging voor joodse weldadigheid , de centrale

 koninklijke voetbalvereniging coxyde

 koninklijke voetbalvereniging oostduinkerke

 kontaktgroep minder-validen koksijde

 krachtbalclub oostduinkerke

 kruiersvereniging de slepers

 kruiersvereniging de spanjaardbank

 kvlv wulpen - oostduinkerke

 landelijke gilde koksijde

 la Bonne Entente

 la Palabre vzw

 liberale bond gepensioneerden koksijde

 liberale ziekenzorg koksijde

 licht in het Duister-Rwanda vzw

 mama Na Watoto

 markant sint-idesbald koksijde

 marvan FC

 minigolfclub oostduinkerke

 minivoetbalcoördinatie koksijde

 minivoetbal De Zoete Invalboys

 modelbouwclub de dissel

 ms-liga westhoek

 nationaal verbond oud-krijgsgevangenen, afdeling de panne-koksijde-veurne-blankenberge

 nationale strijdersbond afdeling koksijde

 nationale strijdersbond afdeling oostduinkerke

 nationale vereniging van de vliegveld verdedigingseenheden

 natuurpunt afdeling westkust

 neos koksijde
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 netbalclub koksijde

 ODK dorp leeft!

 oeuvre federale les amis des aveugles et malvoyants, en neerlandais federaal werk de vrienden der blinden 
en slechtzienden

 okra oostduinkerke-wulpen

 onafhankelijk theater oostduinkerke

 ons erfdeel

 onze-lieve-vrouw ter duinenkoor koksijde

 oostduinkerkse kustsprinters

 opvangcentrum voor vogels en wilde dieren oostende

 orde van de groenendijk

 orgelkring koksijde

 ouderraad/vriendenkring gemeentelijke basisschool oostduinkerke

 oudervereninging voor de moraal westhoek

 oud-leerlingenbond hotelschool koksijde

 paradekorps el fuerte

 pasar koksijde-oostduinkerke

 passiespelgroep sint-niklaasparochie oostduinkerke

 petanque club koksijde

 petanqueclub eeuwig jong

 regionale heemkring bachten de kupe

 rode kruis afdeling koksijde

 RSCA Westhoek

 samenlevingsopbouw west-vlaanderen

 sand yacht club oostduinkerke

 scheidsrechters vriendenkring diksmuide-veurne-westkust

 schermkring koksijde

 scrabbleclub coxhyde

 sea devils koksijde

 semper festum vzw

 seniorenadviesraad koksijde

 seniorendansgroep de zeester

 seniorendansgroep 'ebbe en vloed'

 sint-niklaaskoor oostduinkerke

 sint-willibrorduskoor

 sociaal culturele vereniging liberale vrouwen koksijde

 sociale dienst en vriendenkring gemeentepersoneel

 socofas vzw

 SOS Casamance

 SOS Zoutmijnkinderen-India

 speel-o-theek pimpaljoentje veurne

 s-plus afdeling koksijde

 s-plus afdeling oostduinkerke

 sport u gezond, fietsclub koksijde-oostduinkerke

 sportvereniging de schelpjes

 tafeltennisclub oostduinkerke

 tafelvoetbalclub de guru's

 tandem west

 tele - onthaal west - vlaanderen

 tennisclub koksijde t.c.k.

 tennisclubtip-top
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 the spirit of handcycling

 theater 'in 't bloote' wulpen

 tictacboys

 unesco platform vlaanderen unesco @ vlaanderen

 v.v.k.s.m. – scouts en gidsen casa oostduinkerke

 v.v.k.s.m. vzw –scouts zeedustra koksijde

 verbond ambachtelijke wijn- en biermakers

 verkeersveilig west-vlaanderen vzw

 verlaten zieken koningin elisabethinstituut

 videoclub westkust koksijde

 viva – svv afdeling koksijde

 viver en Amor vzw

 vlaamse actieve senioren (vl@s) afdeling koksijde

 vlaamse actieve senioren (vl@s) afdeling oostduinkerke

 vlaamse volksbeweging bachten de kupe

 vleugels van Hoop vzw

 volleyteam nivo koksijde

 vondels

 vriendenkring bewoners maartenoom

 vriendenkring brandweer koksijde

 vriendenkring de viertorre (mpi-westhoek)

 vriendenkring gemeentelijke basisschool koksijde

 vriendenkring koningin elisabeth instituut

 vriendenkring oud spelers koksijde (v.o.s.k.)

 vriendenkring oudgedienden van kwartier koksijde

 vriendenkring Politie Westkust

 vriendenkring vrije basisschool de ark

 vriendenkring vrije basisschool oostduinkerke

 vrij orthopedagogisch centrum de rozenkrans

 vrijzinnig huis koksijde

 vrouw en maatschappij koksijde, werkgroep cd&v

 vt enjoy koksijde

 vtbkultuur koksijde-oostduinkerke

 vzw netwerk palliatieve zorg westhoek-oostende

 wandelclub Nieuwpoort vzw

 waterballetclub de dolfijntjes

 west aviation club

 westhoek badminton

 westhoekakkordeonisten

 westhoekoverleg

 west-vlaamse consultatiebureaus voor diagnostiek en zorg

 weteg

 wielerclub wulpen

 wielertoerisme w.t.c. koksijde

 windekind - surfclub

 wtc coxyde

 wtc de meeuw

 wulpen events

 yantra Budokai-do

 zaalvoetbalclub Turbotin

 zeestern immaculata
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 ziekenzorg cm koksijde

 ziekenzorg cm oostduinkerke en wulpen

 zonta Middelkerke-Westkust

 zwemclub trapegeer

Art. 2: de erkenning loopt vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

namens de leden van het college

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Marc Vanden Bussche,
burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

29 januari 2019

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


