Reglement erkenning als vereniging
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2021)
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de wet van 12/05/2009 tot wijziging van de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (cultuurpactwet);
• Gelet op het decreet van 20/11/2009 houdende wijziging van het decreet van 28/01/1974
betreffende het cultuurpact;
• Gelet op het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6/07/2012 zoals gewijzigd tot op
heden;
• Gelet op het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van
6/07/2012 zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid van
6/07/2012 zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26/11/2007 houdende goedkeuring van de statuten
van de GROS en houdende de erkenning van deze adviesraad;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19/05/2008 over de erkenning van
sportverenigingen;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8/06/2009 over erkenning en subsidiëring van
particulier jeugdwerk te Berlare;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor
derde- en vierdewereldprojecten;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2014 over erkenning en subsidiëring van
sociaal-cultureel werk;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/10/2018 over het kermisreglement;
• Overwegende dat het lokaal bestuur in verenigingen een belangrijk middel ziet voor de versterking
van het sociaal weefsel. Het bestuur wenst hen dan ook verder ondersteunen (zie ook operationele
doelstelling 4 van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur Berlare: (Verenigde)
burgers en professionals vullen samen met de diensten (vrijetijds)mogelijkheden in voor iedereen
om te ontmoeten, ontplooien en/of genieten – en daaronder actieplan 10: Nieuw kader scheppen
voor verenigingen en de jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een
aangename omgeving te faciliteren);
• Overwegende dat het lokaal bestuur zijn kader voor erkenning en subsidiëring van verenigingen
wenst te hervormen; dat de huidige reglementen vaak verouderd zijn, niet langer voldoen aan
maatschappelijke evoluties en dat er momenteel grote verschillen zitten in de benadering van de
sectoren jeugd, sport, (socio-)cultuur omwille van het feit dat het afzonderlijke reglementen zijn;
• Overwegende het voorstel om een algemeen kader/reglement te maken voor alle verenigingen (en
niet per sector), maar dit wel op te splitsen in een erkenningsreglement en een subsidiereglement;
• Gelet op de bespreking en het positief advies van het managementteam van 18/03/2019;
• Overwegende de besprekingen in jeugdraad (16/05/2019), sportplatform (18/06/2019), GROS (nu
mondiale raad – 17/06/2019), cultuurraad (DB24/06/2019 en AV2/10/2019) en seniorenraad
(3/07/2019);
• Overwegende de adviezen van de adviesraden, al dan niet met opmerkingen;
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• Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9/08/2019 om dit nieuwe
erkenningsreglement voor te leggen aan de gemeenteraad samen met het nieuwe
subsidiereglement;
• Gehoord de motivatie van de tegenstem van gemeentebelangen; dat er onvoldoende rekening is
gehouden met de argumenten die aangebracht zijn door de adviesraden; dat de verenigingen niet
aan alles kunnen voldoen wat in het reglement wordt gevraagd; dat de verenigingen op dit
ogenblik niet kunnen inschatten wat de werkelijke financiële impact voor hen is; dat er nog diverse
technische opmerkingen zijn op het reglement
• Gehoord dat het wenselijk zou zijn om al een eerste evaluatie in te lassen na een jaar werking en
om dan te bekijken of het meewerken aan milieuacties met punten kan gehonoreerd worden.
• Gehoord de bespreking zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Carine Meyers, Urbain Van Boven, Gunther Cooreman, Francky Verhofstadt,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny ,
Yves Poppe, Lieve Van Cauteren, Bert Van de Velde, Callaert Gino, D'heer Hilde, Ruben
De Backer, Wim Verdonck, Jan Van Hee)
1 stem tegen (Wim Arbijn)

ART. 1
Heft met ingang van 1 januari 2022 volgende gemeenteraadsbesluiten op voor wat het onderdeel
erkenning betreft; de subsidiëringsregelingen in dit besluit blijven van kracht tot 31/08/2022:
• besluit van de gemeenteraad van 19/05/2008 over de erkenning van sportverenigingen;
• besluit van de gemeenteraad van 8/06/2009 over erkenning en subsidiëring van particulier
jeugdwerk te Berlare;
• besluit van de gemeenteraad van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor derde- en
vierdewereldprojecten;
• besluit van de gemeenteraad van 23/04/2014 over erkenning en subsidiëring van sociaal-cultureel
werk;
ART. 2
Keurt met ingang van 1 januari 2022 volgend reglement goed:

Deel 1: Pré-erkenning

Artikel 1:
Elke vereniging of organisatie kan een aanvraag indienen tot pré-erkenning.
Pré-erkenning geeft volgende voordelen
- Recht om een basiserkenning aan te vragen als ledenvereniging of als projectvereniging
- Recht om uitleenmateriaal aan te vragen
- Recht om gemeentelijke infrastructuur te huren aan gunsttarief in het kader van activiteiten
van vereniging
Een vereniging kan er voor kiezen het louter bij een pré-erkenning te houden.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor pré-erkenning moet een vereniging aan volgende voorwaarden
voldoen.
- De meerderheid van de activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Berlare.
- Elke vereniging moet beschikken over een autonoom bestuur dat zelfstandig de financiële
middelen van de vereniging beheert. Dit bestuur bestaat uit minimaal 3 personen die niet
verwant zijn met elkaar tot in de 3e graad en niet op hetzelfde adres wonen.
- Er moet een verzekering zijn afgesloten die minimaal de burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen dekt voor alle leden en/of medewerkers.
- Vzw’s moeten hun statuten en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad voorleggen.
- Feitelijke verenigingen moeten hun doel duidelijk omschrijven.
- Elke vereniging die erkend wil worden moet de universele verklaring van de rechten van de
mens en de rechten van het kind eerbiedigen.
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Verenigingen die activiteiten/zaken doen die indruisen tegen de openbare orde komen niet in
aanmerking voor gemeentelijke erkenning.
Artikel 3: Duur van de pré-erkenning - erkenningsperiode
Een erkenningsperiode duurt 3 jaar, zowel voor pré-erkenning als voor erkenning. Telkens van het 2 e
tot en met het 4e jaar van de legislatuur van de gemeenteraad en van het 5e tot en met het 1e jaar
van de volgende legislatuur. Pré-erkenning aanvragen tijdens de loop van een erkenningsperiode is
mogelijk maar loopt dan maximaal tot het einde van de lopende erkenningsperiode.

Concreet:
- 2020-2022
- 2023-2025
- Dossier ingediend in 2024: erkenning loopt tot en met 2025

Artikel 4: Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen en wordt ter
beschikking gesteld op de gemeentelijke website.
Artikel 5:
Een vereniging of organisatie die een pré-erkenning aanvraagt, aanvaardt de voorwaarden uit het
reglement en aanvaardt de controle van het gemeentebestuur of de aangestelde commissie om die
pré-erkenning te staven.
Artikel 6:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde beslissen om de pré-erkenning van
een Berlaarse vereniging in te trekken mits een grondige motivering en na advies van de bevoegde
adviesraad.
Indien er misbruik van voordelen door één van de leden voor privédoeleinden wordt vastgesteld,
vervalt de pré-erkenning automatisch. De betrokken vereniging kan een nieuwe pré-erkenning
aanvragen bij de volgende erkenningsperiode. Bij een tweede vaststelling vervalt de pré-erkenning
definitief.

Deel 2: Basiserkenning
Artikel 7:
Verenigingen die voldoen aan alle voorwaarden voor pré-erkenning, kunnen een basiserkenning
aanvragen.
Artikel 8: Soorten basiserkenning
Er zijn 2 soorten basiserkenning: erkenning als ledenvereniging en erkenning als projectvereniging.
Een vereniging kan slechts in één van beide soorten erkend worden.
Onderscheid ledenvereniging – projectvereniging
ledenvereniging
activiteiten - Richten zich hoofdzakelijk tot
eigen leden
- Richten zich op ledenwerving
- Richten zich op fondsenwerving
voor de eigen werking
leden
ritme

zijn een welomschreven doelgroep
waar de vereniging zich rond vormt
Hebben een werking het hele jaar
door.
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projectvereniging
- Richten zich naar buiten, een breed
publiek kan deelnemen zonder verder
engagement
- Richten zich op fondsenwerving voor
een ander doel
- Vullen een leemte in het huidige aanbod
of een maatschappelijke behoefte
Kunnen eerder worden beschouwd als
medewerkers.
Hebben op korte momenten een tijdelijke
werking.
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Artikel 9: Duur van de erkenning - erkenningsperiode
Een erkenningsperiode duurt 3 jaar zowel voor pré-erkenning als voor erkenning. Telkens van het 2 e
tot en met het 4e jaar van de legislatuur en van het 5e tot en met het 1e jaar van de volgende
legislatuur. Erkenning aanvragen tijdens de loop van een erkenningsperiode is mogelijk maar loopt
dan maximaal tot het einde van de lopende erkenningsperiode.
Artikel 10: Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen en wordt ter
beschikking gesteld op de gemeentelijke website.
Artikel 11:
Een vereniging of organisatie die een erkenning aanvraagt, aanvaardt de voorwaarden uit het
reglement en aanvaardt de controle van het gemeentebestuur of de aangestelde commissie om die
erkenning te staven.
Artikel 12:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde beslissen om de erkenning van een
Berlaarse vereniging in te trekken mits een grondige motivering en na advies van de bevoegde
adviesraad.
Indien er misbruik van voordelen door één van de leden voor privédoeleinden wordt vastgesteld,
vervalt de erkenning automatisch. De betrokken vereniging kan een nieuwe erkenning aanvragen bij
de volgende erkenningsperiode. Bij een tweede vaststelling vervalt de erkenning definitief.

Deel 3: Basiserkenning als ledenvereniging
Artikel 13: Voorwaarden
Om erkend te kunnen worden als Berlaarse ledenvereniging moet de vereniging aan volgende
voorwaarden voldoen:
- De vereniging moet minimaal uit 10 leden bestaan, inclusief de bestuursleden.
- Er moeten minimaal 7 activiteiten georganiseerd worden, gespreid over het werkjaar.
Repetities, vergaderingen en voorbereidingen worden beschouwd als activiteit.
- Alle leden moeten geregistreerd worden binnen de vereniging.
- Alle gegenereerde winst moet terugvloeien naar de werking van de vereniging of een
welomschreven goed doel.
- De vereniging moet minimaal één jaar actieve werking kunnen aantonen.
Artikel 14:
De vereniging of organisatie moet open en toegankelijk zijn voor iedereen. Hieronder wordt verstaan
dat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt of er aan voldoet.
Artikel 15:
Verenigingen die een werking hebben in meerdere gemeenten moeten kunnen aantonen dat zij
minimaal 10 Berlaarse aangesloten leden bereiken.
Artikel 16:
Een ledenvereniging kan erkenning aanvragen binnen één bepaald label. Aan deze labels zijn
specifieke rechten en plichten verbonden. Het is niet mogelijk om in meer dan één label erkend te
worden.
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3.1 Label jeugd
Artikel 17:
Erkenning onder label jeugd geeft erkenning als particulier jeugdwerk in Berlare. Deze erkenning geeft
het recht om subsidies aan te vragen zoals voorzien binnen het reglement voor subsidiëring van
particulier jeugdwerk.
Artikel 18: Definitie en doel
Een jeugdvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd op basis van niet-commerciële doelen met als primaire doelstelling een effect te
creëren voor opgroeiende kinderen en jongeren. Het effect beoogt de ontwikkeling en het verhoogd
welbevinden van jonge mensen, doordat ze kansen worden geboden.
De inhoudelijke sturing van een jeugdvereniging wordt bepaald door jonge mensen. De doelgroep
bepaalt de kwaliteit.
Het jeugdwerk situeert zich volledig buiten de familiale context of de formele leeromgeving. Het
beoogt geen registreerbare resultaten maar levert wel goed werk op vlak van procesgerichte factoren.
Het bereiken van bepaalde fysieke of cognitieve prestaties kan geen doel zijn van een
jeugdvereniging.
Artikel 19: Doelgroep
Een particulier jeugdwerkinitiatief moet zich in zijn werking hoofdzakelijk richten tot mensen tussen de
3 en 30 jaar. Het bestuur moet bestaan uit een meerderheid van mensen onder de 30 jaar. Het
bestuur moet ook minimaal twee meerderjarige leden tellen.
Artikel 20:
Een jeugdwerkinitiatief dat een onderdeel is van of een band heeft met een andere vereniging, moet
voldoende autonomie kunnen aantonen om als jeugdwerkinitiatief te kunnen worden beschouwd.
- Er moet een apart bestuur zijn (met vergaderingen en verslaggeving)
- De werking moet in doelgroep of in aard van de activiteiten losstaan van de
‘moedervereniging’
Artikel 21:
Voor het college van burgemeester en schepenen een erkende vereniging kan erkennen als
jeugdvereniging, vraagt het college advies aan de jeugdraad.

3.2 Label cultuur
Artikel 22:
Erkenning als socio-cultureel werk in Berlare geeft het recht om subsidies aan te vragen zoals voorzien
binnen het reglement voor subsidiëring van plaatselijk socio-cultureel werk
Artikel 23: Definitie en doel
Een socio-culturele vereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd op basis van niet-commerciële doelen met als primaire doelstelling een effect te
creëren voor hun leden. Het effect beoogt de ontwikkeling en het verhoogd welbevinden van de
deelnemers.
De inhoudelijke sturing van een socio-culturele vereniging wordt bepaald door de leden. De doelgroep
bepaalt de kwaliteit.
Het socio-cultureel werk situeert zich volledig buiten de familiale context of de professionele
omgeving. Het beoogt geen registreerbare resultaten maar levert wel goed werk op vlak van
procesgerichte factoren.
Verenigingen voor socio-cultureel werk hebben een werking in één of meer van onderstaande
disciplines:
- kunst en cultuur: zowel creatie als spreiding
- erfgoed
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-

socio-cultureel volwassenenverenigingen
vorming

Artikel 24:
Voor het college van burgemeester en schepenen een erkende vereniging kan erkennen als socioculturele vereniging, vraagt het college advies aan de cultuurraad.

3.3 Label sport
Artikel 25:
Erkenning als sportvereniging in Berlare geeft het recht om subsidies aan te vragen zoals voorzien
binnen het reglement voor subsidiëring van sportverenigingen.
Artikel 26: Definitie en doel
Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd op basis van niet-commerciële doelen met als primaire doelstelling de “beoefening van
sport”, met een competitief en/of recreatief karakter, en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Het doel van een sportvereniging is het bereiken van een bepaalde fysieke prestatie. Het doel kan niet
van esthetische aard zijn. Het gemeentebestuur kiest ervoor om dans (in al zijn vormen) onder te
brengen onder cultuur en niet onder sport.
Artikel 27:
Voor het college van burgemeester en schepenen een erkende vereniging kan erkennen als
sportvereniging, vraagt het college advies aan de sportraad.

3.4 Label senioren
Artikel 28:
Erkenning als seniorenvereniging in Berlare zal het recht geven om subsidies aan te vragen zoals
voorzien zal worden binnen het reglement voor subsidiëring van seniorenverenigingen.
Artikel 29: Definitie en doel
Een seniorenvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd op basis van niet-commerciële doelen met als primaire doelstelling een effect te
creëren voor 55-plussers. Het effect beoogt de ontwikkeling en het verhoogd welbevinden van deze
doelgroep.
De inhoudelijke sturing van een seniorenvereniging wordt bepaald door de doelgroep, zij bepalen de
kwaliteit.
De seniorenvereniging situeert zich volledig buiten de familiale context, de beroepscontext of de
zorgomgeving. Het beoogt geen registreerbare resultaten maar levert wel goed werk op vlak van
procesgerichte factoren. Het bereiken van een bepaalde fysieke of cognitieve prestatie kan geen doel
zijn van een seniorenvereniging.
Artikel 30: Doelgroep
Een seniorenvereniging moet zich in zijn werking hoofdzakelijk richten tot mensen boven de 55 jaar.
Artikel 31:
Voor het college van burgemeester en schepenen een erkende vereniging kan erkennen als
seniorenvereniging, vraagt het college advies aan de seniorenraad.
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3.5 Label zorg
Artikel 32:
Erkenning als zorgvereniging in Berlare zal het recht geven om subsidies aan te vragen zoals voorzien
zal worden binnen het reglement voor subsidiëring van zorgverenigingen.
Artikel 33: Definitie en doel
Een zorgvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd op basis van niet-commerciële doelen met als primaire doelstelling een effect te
creëren voor mensen met een specifieke zorgbehoefte. Het effect beoogt de ontwikkeling en het
verhoogd welbevinden van deze doelgroep.
De inhoudelijke sturing van een zorgvereniging wordt mee bepaald door de doelgroep, zij bepalen de
kwaliteit.
De zorgvereniging situeert zich volledig buiten de familiale context, de beroepscontext of de
zorgomgeving. Het beoogt geen registreerbare resultaten maar levert wel goed werk op vlak van
procesgerichte factoren. Het bereiken van een bepaalde fysieke of cognitieve prestatie kan geen doel
zijn van een zorgvereniging.
Artikel 34: Doelgroep
Een zorgvereniging moet zich in zijn werking hoofdzakelijk richten tot mensen met een specifieke
zorgbehoefte.

Deel 4: Basiserkenning als projectvereniging
Artikel 35: Definitie van een project
Een project is:
- Een tijdelijke activiteit (het begin en einde zijn in te schatten door een datum of een te
bereiken doel)
- Of : vernieuwend, vult een leemte, beantwoordt aan een maatschappelijke behoefte
- Of: een middel van fondsenwerving voor een ander welomschreven doel
Artikel 36:
Om erkend te kunnen worden als Berlaarse projectvereniging moet de vereniging aan volgende
voorwaarden voldoen:
- Voldoen aan de definitie van een project
- Voor alle medewerkers in orde zijn met de vrijwilligerswetgeving
- Alle gegenereerde winst moet terugvloeien naar de werking van de vereniging of een
welomschreven goed doel
- Alle evenementen moeten openstaan voor niet-leden
- Voor hun evenementen minimaal een verzekering afsluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid
en brand.
Artikel 37:
Een projectvereniging kan erkenning aanvragen binnen één bepaald label. Aan deze labels zijn
specifieke rechten en plichten verbonden. Het is niet mogelijk om in meer dan één label erkend te
worden.

4.1 Label organisatoren van projecten rond mondiale
solidariteit
Artikel 38: Definitie
Een project rond mondiale solidariteit moet aan volgende voorwaarden voldoen:
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-

bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en interculturele
samenleving
en sensibiliseren en informeren van de inwoners van gemeente Berlare inzake derde- en
vierdewereldproblematieken

Artikel 39:
Voor het college van burgemeester en schepenen een erkende projectvereniging kan erkennen als
organisator van projecten rond mondiale solidariteit, vraagt het college advies aan de mondiale raad.

4.2 Label organisatoren van sportmanifestaties op de
openbare weg
Artikel 40: Definitie
Een sportmanifestatie op de openbare weg heeft gevolgen voor het verkeer dat zich normaal op die
weg bevindt. Hiervoor zijn specifieke verkeersmaatregelen vereist voor de duur van de
sportmanifestatie.
Artikel 41:
De projectvereniging moet zelf instaan voor alle nodige vergunningen en doorgangsrechten die nodig
zijn voor de sportmanifestatie.
Artikel 42:
De projectvereniging moet zelf instaan voor de nodige seingevers en andere wettelijk verplichte
veiligheidsmaatregelen.

4.3 Label organisatoren van buurtfeesten
Artikel 43: Definitie
Een buurtfeest is een activiteit in de woonbuurt of de onmiddellijke omgeving van de woonplaats van
de deelnemers. Het heeft als doel de sociale cohesie te bevorderen. De activiteit kan niet gericht zijn
op winst maar moet gericht zijn op het versterken van de buurt.
Artikel 44:
De organisator van een buurtfeest is een vereniging, samengesteld uit een meerderheid van
buurtbewoners.

4.4 Label organisatoren van activiteiten binnen een
kermisprogramma
Artikel 45: Definitie kermis
De gemeenteraad stelt het kermisreglement vast met daarin de definitie van kermis en de vaststelling
van de openbare kermissen op ons grondgebied.
Artikel 46: Activiteiten binnen een kermisprogramma
Het gemeentebestuur kan bepaalde verenigingen de toestemming geven om activiteiten uit te werken
die opgenomen worden binnen het kermisprogramma. Dit heeft als doel het kermisgebeuren te
versterken.
Artikel 47:
De projectvereniging die activiteiten organiseert binnen een kermisprogramma moet haar plannen ter
goedkeuring voorleggen aan het gemeentebestuur.
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Deel 5: Slotbepalingen
Artikel 48:
Dit reglement jaarlijks vatbaar voor herziening.
Artikel 49:
Het gemeentebestuur voorziet formulieren om erkenning aan te vragen.
Nieuwe verenigingen kunnen in de loop van het jaar een aanvraag tot (pré)-erkenning indienen. De
behandeling van de aanvragen worden per kwartaal gebundeld en behandeld in de eerste maand van
het volgende kwartaal.
Verlenging aanvragen gebeurt op 20 oktober van het laatste jaar van de erkenningsperiode.
Artikel 50:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
Verenigingen die zich voor 1 juli 2022 in regel stellen met het nieuwe reglement zullen in overgang
nog genieten van de oude subsidieregeling die in voege blijft tot 31/8/2022.
Verenigingen die zich binnen het nieuwe reglement aanmelden vanaf 1 juli 2022 zullen niet meer in
aanmerking komen voor de huidige subsidieregeling die geldt tot 31/8/2022. Ze kunnen dan een
eerste aanvraag indienen in het nieuwe systeem (reglement subsidies voor verenigingen Berlare, zoals
goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 13 december 2021)
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit aan:
de voorzitters van de jeugdraad, sportplatform, cultuurraad, seniorenraad en mondiale raad
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

get. Karel De Gucht
voorzitter

Katja Gabriëls
burgemeester
* * *
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