Subsidiereglement jeugdbeleidsplan
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2009. Aangepast door de
gemeenteraad in zitting van 8 juli 2020.
Gecoördineerde versie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Binnen de voorziene bedragen in het budget van het jeugdbeleidsplan, worden, na advies van de
stuurgroep JBP, aan de door het College van burgemeester en schepenen erkend jeugdwerk,
subsidies verleend volgens de in dit reglement vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke organisaties, die een
activiteit ontwikkelen op het gebied van jeugdwerk.
Artikel 3
De voorziene bedragen in het budget worden jaarlijks geïndexeerd.
Artikel 4
Indien de vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de subsidie, ten aanzien van het
gemeentebestuur nog enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn
verlopen is, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de
openstaande schuld heeft voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

HOOFDSTUK II: BASIS-,
VORMINGSSUBSIDIE

WERKINGS-,

KAMP-

EN

WEEKEND,

BEGELEIDINGS-

EN

Afdeling 1 – Aanvragen van de subsidies
Artikel 5
De subsidies in het kader van het jeugdbeleidsplan worden berekend op basis van de gegevens en
activiteiten betreffende het voorbije werkjaar van 1 september tot en met 31 augustus en verleend na
goedkeuring van de gemeenteraad en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen.
Artikel 5 bis
In 2020 worden de subsidies uitzonderlijk gelijkgesteld aan de toegekende subsidies in 2019, dit om
een negatief effect van de coronaperiode op subsidiebedragen te voorkomen. Deze uitzondering is
niet van toepassing voor subsidies in functie van hoofdstuk 3 (tegemoetkoming voor gevolgde
vormingen) en hoofdstuk 5 (nieuwe en/of occasionele initiatieven).
Artikel 6
1. Het gemeentebestuur zal aan de jeugdverenigingen die het vorig jaar werden gesubsidieerd,
een model werkingsverslag toesturen om in te vullen.
2. Krijgt het gemeentebestuur desondanks toch geen werkingsverslag tegen de vooropgestelde
datum, zal de betreffende vereniging geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het
betrokken werkjaar.
3. Het activiteitenverslag dient voor waar en echt verklaard ondertekend te worden door de
voorzitter en secretaris van de vereniging.
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Afdeling 2 – Berekeningswijze voor de verdeling van de subsidies
Artikel 7
Basissubsidie
Een basissubsidie wordt aan de erkende plaatselijke jeugd- en jongerenverenigingen toegekend op
basis van elementen, die het bestaan van de vereniging bewijzen, zoals bv. het ledenaantal, de
leiding, enz.
Volgende punten worden toegekend:
Voor de vaste jeugd- en jongerenorganisaties:
Per lid (ook leidinggevend)

1 punt

Artikel 8
Werkingssubsidie
Werkingssubsidies worden aan de erkende plaatselijke jeugd- en jongerenverenigingen toegekend op
basis van de ingerichte activiteiten.
1. Er worden punten toegekend aan de jeugdverenigingen voor activiteiten ingericht enkel en
alleen in het kader van de vereniging zelf. Voor elk van de activiteiten waarvoor subsidie
aangevraagd wordt moet aangetoond worden dat de leden uitgenodigd zijn.
a. Voor activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden met
voorafgaande specifieke voorbereiding en eigen initiatief. De duur van de activiteit
bedraagt tot en met 5 uur
(bv quiz, zoektocht, spelnamiddag, bosspel, themavergadering)
20 punten
b. Voor activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden met
voorafgaande specifieke voorbereiding en eigen initiatief. De duur van de activiteit
bedraagt meer dan 5 uur
(bv dagzoektocht, spel zonder grenzen)
30 punten
c. Voor tornooien door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden en/of voor een
ruimer publiek. De duur van de activiteit bedraagt een halve of een ganse dag
(bv schaak-, dam-, ping-pongtornooi)
15 punten
d. Voor repetities voor ouderavonden en sportfeesten, worden met een maximum van 30
repetities per jaar, per dag
5 punten
e. Voor de activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden zonder
voorafgaande specifieke voorbereiding of deelname aan activiteiten door derden
ingericht. De duur van de activiteit bedraagt tot en met 5 uur.
(bv film, schaatsen, bowling, muurklimmen, deelname quiz of gemeentelijke
organisatie)
10 punten
f. Voor activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden zonder
voorafgaande specifieke voorbereiding of deelname aan activiteiten door derden
ingericht. De duur van de activiteit bedraagt meer dan 5 uur.
(bv kajakken, deelname sportfeest)
15 punten
g. Voor activiteiten openstaand voor een ruim publiek met uitgebreide meerdaagse
voorafgaande voorbereiding door leden en leiding, ingericht enkel door de eigen
vereniging zelf.
(bv ouderavond, eigen toneel, dolle dorpsdagen, opendeurweekend,
zelfgeorganiseerd sportfeest, …)
90 punten
h. Voor activiteiten openstaand voor een ruim publiek met uitgebreide meerdaagse
voorafgaande voorbereiding door leden en leiding, ingericht door de eigen vereniging
zelf in samenwerking met derden
(bv toneel in samenwerking met derden)
60 punten
2. Volgende activiteiten komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
bestuursvergaderingen, voorbereidingen, activiteiten met een winstgevend doel,
werkzaamheden of opkuis, medewerking aan gewestfuiven, activiteiten waar enkel leiding bij
betrokken is.
3. Er worden bijkomende punten toegekend voor het inrichten van de activiteiten, punten 1.a tot
1.e, indien beroep werd gedaan op deskundigen of buitenstaanders. Per deskundige of
deskundige organisatie en per activiteit waarbij deze betrokken is.
15 punten
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4. Activiteiten die gelijktijdig en op dezelfde plaats doorgaan voor verschillende leeftijdsgroepen,
komen enkel voor afzonderlijke subsidie in aanmerking:
a. Indien de activiteiten onder de punten 1.a tot 1.d thuishoren
b. Indien vooraf aparte voorbereidingen per leeftijdsgroep werden gemaakt.
5. Voor de uitgave van een plaatselijk tijdschrift.
30 punten (per tijdschrift)
Het tijdschrift moet minimum uit 4 A4 pagina’s zonder reclame bestaan. Uitnodigingen en
kampboekjes worden niet als tijdschrift erkend en aldus niet gesubsidieerd.
Artikel 9
Subsidies voor kamp- en weekendwerking
Kamp- en weekendsubsidies worden aan de erkende plaatselijke jeugd- en jongerenverenigingen
toegekend op basis van het aantal leden en het aantal nachten in een kamp- en/of weekendverblijf.
1. Onder kampen en weekends wordt verstaan, het verblijf op verplaatsing van de vereniging
van minstens 5 leden (niet-leiding) gedurende minstens 1 nacht.
2. Worden niet als kampen of weekends aanvaard:
a. Weekends of kampen waar enkel leiding aanwezig is (bv voorkampen,
planningsweekends, …)
b. Dropping met overnachting
c. Deelname aan meerdaagse vormingscursussen
3. De subsidieverdeling wordt doorgevoerd op basis van de kamp en weekendwerking en de
vervoerstoelage.
4. a. Weekends bestaande uit activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden
met voorafgaande specifieke voorbereiding en eigen initiatief, waarbij de activiteiten typisch
kampactiviteiten zijn, worden gelijkgesteld met kampen.
b. Het totaal aantal punten voor kampen wordt als volgt berekend:
coëfficiënt x aantal deelnemers x aantal nachten.
De coëfficiënt bepaalt het % deelname en wordt bekomen door:
aantal deelnemers/aantal leden van de uitgenodigde leeftijdsgroep
c. Weekends bestaande uit activiteiten door de vereniging zelf ingericht voor de eigen leden
zonder specifieke voorbereiding of bestaande uit activiteiten door derden ingericht worden als
volgt berekend:
coëfficiënt x aantal deelnemers x aantal nachten / 2
5. Bij deelname aan gewestkampen of –weekends worden enkel de leden van de bedoelde
vereniging meegeteld. Er moeten minstens 5 eigen participerende leden deelnemen.
6. De vervoerstoelage, zoals voorzien in het budget, wordt gelijk verdeeld onder de verenigingen
die minstens 1 kamp of weekend hebben ingericht.
Artikel 10
Subsidies voor werking met gebrevetteerde monitoren
Subsidies voor begeleiding en vorming worden aan de erkende plaatselijke jeugd- en
jongerenverenigingen toegekend op basis van de werking met gebrevetteerde begeleiding.
a. Per gebrevetteerde monitor of persoon met een pedagogisch diploma
2 punten
Per monitor met een gevorderd brevet
3 punten
De monitoren moeten gedurende het betrokken werkjaar in het bezit zijn van een erkend basis- of
erkend gevorderd brevet of een pedagogisch diploma
b. Per persoon die een volwaardig EHBO- cursus gevolgd heeft mits attest
2 punten
Punten in eenzelfde categorie kunnen niet gecumuleerd worden, de punten verzameld in categorie a
kunnen wel gecumuleerd worden met de punten van categorie b.
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HOOFDSTUK III: SUBSIDIES VOOR BEGELEIDING EN VORMING
Artikel 11
Subsidies voor begeleiding en vorming
Volgende bedragen worden toegekend:
1. Aan de private jongeren, die een cursus in het kader van het jeugdwerk hebben gevolgd en een
kwalificatiegetuigschrift hebben behaald of die een vormingscursus bij een erkende kaderschool
hebben gevolgd, wordt een tussenkomst toegekend van maximum € 125 per persoon. Het behaalde
brevet of een attest van de erkende kaderschool dient te worden voorgelegd.
2. Aan de private jongeren, die een bijkomende cursus voor verdere bekwaming hebben gevolgd,
wordt een tussenkomst toegekend van maximum € 40 per persoon. Het behaalde brevet of een attest
van bijscholingscursus dient te worden voorgelegd.
Indien de aanvragen tot tussenkomst het voorziene krediet overstijgen, zullen voor de uitbetaling de
resterende gelden van art. 9, hfdst III of IV worden aangewend of komen de niet-uitbetaalde personen
automatisch als eersten in aanmerking voor de uitbetaling voor het volgende werkjaar.

HOOFDSTUK IV: SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN MET EEN JEUGDWERKING
Artikel 12
In het jeugdbeleidsplan wordt een krediet voorzien voor de ondersteuning van socio-culturele
verenigingen, die binnen hun werkingssfeer een structurele jeugdwerking hebben. De jeugdwerking
moet ingericht worden ten behoeve van de jongerengemeenschap en heeft tot doel de culturele of
artistieke ontplooiing van de jongeren te versterken.
Onder een vereniging met een structurele jeugdwerking in de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan een
vereniging die op jaarbasis minstens 10 activiteiten aanbiedt ten behoeve van de jongeren.
Artikel 13
Verdeling van de subsidies
Door de afdeling vrije tijd wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld van de socio-culturele
verenigingen. Dit aanvraagformulier dient binnen de aangegeven termijn ingediend te worden bij de
afdeling vrije tijd. Indien dit formulier niet tijdig wordt ingeleverd, kan dit een verlies betekenen van de
subsidies.
Aan elke vereniging met een jeugdwerking wordt een forfaitair basisbedrag van 250 euro toegekend.
Het resterende subsidiebedrag wordt verdeeld aan de hand van het aantal verkregen punten, die
worden berekend volgens de hiernavolgende criteria:
1) Voor een reeks van activiteiten kaderend in een project dat tot doel heeft de culturele of
artistieke ontplooiing van de kinderen of jongeren op een actieve wijze te versterken waarbij
beroep wordt gedaan op ervaren of professionele begeleiders.
Per activiteit in het kader van deze reeks
15 punten
2) Activiteiten ingericht met als doel de culturele of artistieke ontplooiing van kinderen of
jongeren te versterken, niet kaderend in een reeks van activiteiten:
- Met een specifieke voorbereiding
15 punten
- Zonder een specifieke voorbereiding
10 punten
- Een activiteit door derden ingericht
5 punten
3) Organisatie of deelname aan concerten, optredens, tentoonstellingen of activiteiten gericht
naar een groot publiek en ingericht met als doel de culturele of artistieke ontplooiing van
kinderen of jongeren te versterken:
a. Eigen organisatie:
- Met een specifieke voorbereiding

45 punten
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b. Actieve deelname aan activiteiten ingericht door derden:
- Met een specifieke voorbereiding
- Zonder een specifieke voorbereiding

30 punten
20 punten

Activiteiten die louter als doel hebben winst te maken, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Het totale subsidiebedrag (inclusief de forfaitaire subsidie) dat aan één vereniging wordt toegekend,
kan niet meer bedragen dan een derde van het totaal te verdelen bedrag.

HOOFDSTUK V: SUBSIDIES VOOR NIEUWE EN/OF OCCASIONELE INITIATIEVEN
Artikel 14
Subsidies worden verleend aan nieuwe en/of specifieke initiatieven, ten behoeve van de
jongerengemeenschap, die ook openstaan voor jongeren voor buiten de organiserende verenigingen.
Enkel het initiatief uitsluitend en specifiek voor jongeren en niet samengaand met een andere activiteit
komt hiervoor in aanmerking.
Artikel 15
De jeugd- en jongerenverenigingen die een subsidie genieten volgens Hoofdstuk II van dit reglement,
alsook de sportverenigingen kunnen geen aanvraag doen om een subsidie te verkrijgen binnen dit
hoofdstuk.
Artikel 16
De afdeling vrije tijd stelt op verzoek van de vereniging, die een aanvraag wensen in te dienen,
standaardformulieren ter beschikking.
Artikel 17
Per activiteit wordt een forfaitair bedrag van € 75 toegekend.

HOOFDSTUK VI: SUBSIDIE VOOR JEUGDVERENIGINGEN MET EEN WERKING VOOR
KINDEREN MET EEN BEPERKING
Artikel 18
Jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen met een jeugdwerking, met een werking ook voor
kinderen met een beperking, krijgen hiervoor een subsidie. Er wordt een forfaitair bedrag van € 12,50
per kind met een beperking voorzien.

HOOFDSTUK VII: SUBSIDIE
VERGADERINGEN JEUGDRAAD

VOOR

JEUGDVERENIGINGEN

VOOR

AANWEZIGHEID

Artikel 19
Als bijkomende stimulans voor de jeugdverenigingen en het jeugdhuis Jena, voor deelname aan de
vergaderingen van de jeugdraad, wordt een extra subsidie voorzien:
1 persoon van een jeugdvereniging of het jeugdhuis aanwezig
2 of meerdere personen van een jeugdvereniging of het jeugdhuis aanwezig
Per punt wordt € 2,50 toegekend.

1 punt
2 punten

Om het punt/de punten te verkrijgen moet men de volledige vergadering bijwonen.
De punten worden bijgehouden via de verslagen van de jeugdraad.
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HOOFDSTUK VIII: PROMOTIEVOERING VOOR DE JEUGD DOOR DE JEUGDRAAD
Artikel 20
Aan de gemeentelijke jeugdraad wordt een subsidie, voorzien in het budget, toegekend voor
promotievoering voor de jeugd en voor de uitgave van een jeugdgids.

HOOFDSTUK VIIII: RESTERENDE BEDRAGEN VAN HET JEUGDWERKBELEIDSPLAN UIT ART.
10 EN 11, HOOFDSTUKKEN III EN IV VAN DIT REGLEMENT.
Artikel 21
1. De overschotten uit art. 9 en 10, hoofdstukken III en IV van dit reglement, volgens de
bepalingen van het jeugdbeleidsplan, zullen aan de gemeentelijke jeugdraad worden
overgemaakt.
2. De gemeentelijke jeugdraad moet daartoe een specifieke rekening openen.
3. De gemeentelijke jeugdraad zal uit deze aanvragen een verantwoord voorstel tot verdeling
van deze overschotten formuleren en ter goedkeuring aan het College van burgemeester en
schepenen voorleggen.
4. De resterende gelden kunnen op voorstel van het College van burgemeester en schepenen
aan de jeugdraad of door voorstel van de jeugdraad aan het College van burgemeester en
schepenen opnieuw worden aangewend ter ondersteuning van jeugdinitiatieven die in de
gemeente worden ingericht.
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