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GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN JEUGDWERKINITIATIEVEN 
 

Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden  

 

Art. 1.  Dit reglement regelt de subsidiëring van de jeugdwerkinitiatieven en bepaalt de voorwaarden voor deze 
subsidiëring.   

 

Art. 2.  Binnen de perken van de kredieten, daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurd, worden 
door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies verleend aan erkende jeugdwerkinitiatieven.  

 

Art. 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie via dit reglement moet de jeugdvereniging door het College van 
Burgemeester en Schepenen erkend zijn volgens het gemeentelijk erkenningsreglement voor 
jeugdwerkinitiatieven en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven 
erkenningsvoorwaarden.  

 Het niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, geeft ook geen recht meer op subsidiëring.   

 

Art. 4. De subsidiëring wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de 
jeugdvereniging m.b.t. het voorgaande werkjaar, namelijk van 1 september tot en met 31 augustus 

 

Art. 5. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. 
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende 
vereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 

 

Art. 6. De aanvraag tot subsidiëring wordt door de jeugdwerkinitiatieven op de daartoe bestemde 
aanvraagformulieren ingediend bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
beschikbaar bij de dienst vrije tijd. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober 

De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het jaar van de 
aanvraag. .  

Tussen 15 november en 1 december   van het  jaar van de aanvraag  kan beroep aangetekend worden bij 
het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Art. 7. Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de 
toekenning van subsidies, steeds het advies in van de Gemeentelijke Jeugdraad . Beslissingen van het 
College van Burgemeester en Schepenen, die afwijken van het uitgebrachte advies van de Jeugdraad, 
worden steeds gemotiveerd.  

 

Art. 8.  De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

 

Art. 9. Verenigingen die hun werking stopzetten kunnen geen aanspraak meer maken op subsidies.  



 

2 

 

 

Hoofdstuk II.  Werkingssubsidies  

Art. 10. De werkingssubsidie is specifiek bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking van erkende   
jeugdwerkinitiatieven.  De werkingssubsidie bestaat uit een forfaitaire basistoelage en een variabele 
werkingstoelage. De werkingssubsidie bedraagt 3/5 van het totale bedrag, zoals voorzien in het 
meerjarenplan. 

Art 11. De forfaitaire basistoelage bedraagt 25% van het totale bedrag voor werkingssubsidies. Dit bedrag wordt 
gelijk verdeeld over alle erkende jeugdwerkinitiatieven. 

Art. 12. De variabele werkingstoelage bedraagt 75% van het totale bedrag voor werkingssubsidies.  Dit bedrag wordt   
verdeeld op basis van een puntensysteem waarin de volgende criteria binnen één werkjaar aan bod kunnen 
komen. 

 De variabele werkingstoelage  wordt onder de aanvragende verenigingen verdeeld op basis van de 
activiteiten van het voorbije kalenderjaar, zoals meegedeeld in de aanvraagdossiers. Alle activiteiten 
moeten steeds gestaafd worden met de nodige bewijsstukken, zoals bv. affiches, uitnodigingen, 
krantenberichten, attesten, … 

Aan de criteria  die in aanmerking komen voor subsidies wordt een waarde toegekend, uitgedrukt in 
punten, zoals vastgelegd in de puntenschaal die deel uitmaakt van dit reglement (art.13). Aan de hand van 
de behaalde punten wordt het subsidiebedrag voor elke vereniging bepaald.  

De waarde van een punt wordt berekend door het voorziene bedrag te delen door het totale aantal punten 
van alle aanvragen samen.  De waarde van een punt, vermenigvuldigd met de bekomen puntenwaarde voor 
een bepaalde vereniging, geeft het subsidiebedrag voor die vereniging. 

  

Art. 13.  Overzicht van de criteria  die in aanmerking komen voor subsidies en hun bijhorende puntenwaarde.  

1. Een kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de jeugdvereniging 

 10 punten per gebrevetteerde begeleider,  actief in de  leidingsploeg gedurende het voorbije 

werkjaar 

Verduidelijking gebrevetteerd begeleider: 

 iedere begeleider die minimum 16 jaar oud is en die een cursus gevolgd heeft bij een 
landelijk erkende jeugdorganisatie, die recht geeft op een attest afgeleverd door de 
Vlaamse Gemeenschap, of over een dergelijk attest beschikt. 

 iedere begeleider die minimum 18 jaar oud is en een ‘ pedagogische opleiding’ 
(minstens technisch diploma zorgrichting)  met vrucht voltooid heeft.  
Twijfelgevallen worden ter advies aan de jeugdraad voorgelegd. 

 3 punten per gevolgde dag ivm  kadervorming , gedurende het voorbije werkjaar, per 
(toekomstige) begeleider actief in de leidingsploeg.  
Verduidelijking: 
 

 Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de 
verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het 
animeren en begeleiden van kinderen en jongeren in een erkende jeugdvereniging.  
Opleidingen in de school- of werksfeer komen  niet in aanmerking. 
Een begeleider is een verantwoordelijke persoon van minimum 16 jaar, belast met 
het animeren en begeleiden van kinderen en jongeren in een erkende 
jeugdvereniging 
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 2 punten per gevolgde vormings(dag) gedurende het voorbije werkjaar,  per begeleider actief 
in de leidingsploeg. 

 
Verduidelijking:  
De vorming heeft betrekking op de (ruime) taken als begeleider bij een jeugdvereniging 
Vormingen in de school- of werksfeer komen  niet in aanmerking. 
 

 

2. Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod  aan de leden aanbieden 

 

 Berekening punten:  aantal leden * gemiddeld aantal activiteiten per maand (per lid)  

Verduidelijking:  

 Lid= een kind of jongere tussen 6 en 30  jaar die een duidelijk bewijs van aansluiting bij 
het erkende jeugdwerkinitiatief kan voorleggen. 

 Activiteit= een gewone bijeenkomst (van een deelgroep van de erkende jeugdvereniging) 
gericht naar de leden, en waarbij een van volgende functies aan bod komt: vorming, 
recreatief spel, amateuristische kunstbeoefening, dienstverlening,….  Voorbeelden zijn 
bosspelen, pleinspelen, schaatsen, deelname aan activiteiten van gewest, … 

 Een activiteit dient minstens 1 uur te duren.  Per leeftijdsgroep komt er per dag slechts 1 
activiteit in aanmerking voor subsidiëring.  Per leeftijdsgroep komen er per week 
maximum 2 activiteiten in aanmerking voor subsidiëring 

 Komen niet in aanmerking als activiteit voor subsidiëring:  

o Commerciële activiteiten (vb fuif/eetfestijn…) en alle aanverwante activiteiten 
(kaartenverkoop, promoacties,…) 

o Alle vergaderingen van jeugdwerkinitiatieven 

o Alle activiteiten waarbij enkel leiding betrokken is 
o Voorbereiden van een activiteit door de leiding 

o Gewone ontmoeting (zonder specifieke bijhorende activiteit)  met als doel enkel 

samen te komen, iets te drinken…: vb klj kaffée, ontspanningsavonden 

o Naar een uitgaansactiviteit gaan of samen iets vieren: vb bommels, fuif, 

kerstmarkt, oudejaarsavond vieren 

o Activiteiten rond het beheer van het lokaal. 

 Het gemiddeld aantal activiteiten per maand (per lid) zal berekend worden aan de hand 

van een excel-document dat op voorhand aan de jeugdwerkinitiatieven zal bezorgd 

worden.   

 5 punten  per activiteit met een maatschappelijke meerwaarde  

Verduidelijking en bijkomende bepalingen:  

 Zowel eigen organisatie als samenwerking of meewerken aan komt in aanmerking 
 Er komen per werkjaar maximum 3 activiteiten met een maatschappelijke 

meerwaarde  in aanmerking voor subsidiëring. 
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3 De jeugdvereniging werkt aan  een goed uitgebouwde structuur met duidelijk omschreven functies  

  

 15 punten indien de  jeugdvereniging over een organogram beschikt.  Bovendien dienen aan 
dit organogram functieverdelingen/ taakverdelingen toegevoegd te worden. 

Verduidelijking en bijkomende bepalingen: 

Dit organogram dient in het begin van het werkjaar naar de dienst vrije tijd gecommuniceerd 

te worden (vb bij de subsidieaanvraag van het voorbije werkjaar) 

 2 punten indien de jeugdvereniging aangesloten is bij de gemeentelijke jeugdraad 

 2 extra punten per bijgewoonde vergadering van de jeugdraad door een vertegenwoordiger 
van de jeugdvereniging. 

 

 

4 Werving van nieuwe leden en communicatiebeleid jeugdvereniging  

 5  punten per volwaardige actie gericht op het aantrekken van nieuwe leden 

Verduidelijking:  

 Er komen per werkjaar maximum 3 acties in aanmerking voor subsidiëring. 
 Enkele voorbeelden: scholenactie, affichecampagne, huisbezoeken,… 
 ‘Volwaardige acties’: twijfelgevallen worden ter advies voorgelegd aan de jeugdraad. 

 
 5 punten indien de jeugdvereniging  beschikt over een  specifieke up to date folder voor de 

werving van nieuwe leden  

 5 punten indien de jeugdvereniging over een goed onderhouden website beschikt. 

Verduidelijking:  

 De website bevat minstens de contactgegevens, gegevens over de activiteiten en de 
structuur van de gemeente. 

 De website moet up-to-date zijn 

 3 punten indien de jeugdvereniging  consequent sociale media gebruiken.   

Verduidelijking:  

 Gemiddeld wordt door de jeugdvereniging minstens 2 posts of tweets  per maand 
verspreid via de sociale media 

 

5  De jeugdvereniging heeft aandacht voor kansengroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid en 

diversiteit  

 

 5  punten per  structureel georganiseerd initiatief  naar een bijzondere doelgroep 
Verduidelijking:  

 Bijzonder doelgroep: allochtonen, kansarmen, andersvaliden,.. 
 Structureel georganiseerd initiatief:   integratie van inwoners met een laag inkomen 

krijgen een reductiepasje voor lidgeld van de jeugdvereniging, inclusieproject naar 
andersvaliden 
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 Er komen per werkjaar maximum 3 acties in aanmerking voor subsidiëring. 
 

 

Hoofdstuk III.  Toelage voor kampen en weekends 

 

Art. 14.Deze toelage is bedoeld als tussenkomst in de financiële meerkost die de organisatie van kampen en 
weekends door erkende jeugdwerkinitiatieven met zich meebrengt.  De toelage voor kampen en weekends  
bedraagt 2/5 van het totale bedrag, zoals voorzien in het meerjarenplan. 

Art. 15..De toelage voor kampen en weekends wordt onder de aanvragende jeugdwerkinitiatieven verdeeld op basis 
van een puntensysteem. 

Er wordt 1 punt per lid per overnachting op een meerdaagse activiteit en/of een kamp toegekend. 

Per erkend jeugdwerkinitiatief kunnen verschillende meerdaagse activiteiten per werkjaar in aanmerking 
komen voor zover deze plaats vinden tijdens een verschillende periode op een verschillende verblijfplaats.  
Per erkend jeugdwerkinitiatief komt per werkjaar maximum één kamp in aanmerking. 

Het totaal aantal punten per erkend jeugdwerkinitiatief wordt verkregen door eerst het aantal leden en het 
aantal overnachtingen die de leden hebben gerealiseerd, met elkaar te vermenigvuldigen en daarna de som 
te nemen van deze verschillende vermenigvuldigingen. 

De waarde van een punt wordt berekend door het voorziene bedrag te delen door het totale aantal punten 
van alle aanvragen samen.  De waarde van een punt, vermenigvuldigd met de bekomen puntenwaarde voor 
het erkende jeugdwerkinitiatief, geeft het totale bedrag aan toelage voor de organisatie van meerdaagse 
activiteiten. 

 Alle activiteiten moeten steeds gestaafd worden met de nodige bewijsstukken, zoals bv. uitnodigingen,  
contracten, uittreksel betalingen, deelnemerslijsten,… 

Verduidelijking  

 Meerdaagse activiteit: één geheel van activiteiten en overnachtingen, gericht naar de leden en/of 
leiding, dat zich spreidt over minstens twee dagen.  De meerdaagse activiteit telt minimum twee en 
maximum vier overnachtingen.  De overnachtingen gebeuren niet in de eigen lokalen. 
 Kamp: een meerdaagse activiteit die door een erkend jeugdwerkinitiatief wordt georganiseerd 
voor haar leden en begeleiders en aan de volgende voorwaarden voldoet: 
o Een kamp telt minstens 7 overnachtingen, die buiten het grondgebied van Maarkedal gebeuren. 
o Er is minstens één meerderjarige leider aanwezig. 
o Er is minstens één begeleider per 10 deelnemers aanwezig. 
o Er zijn minstens 10 deelnemers. 
o De begeleiders en  de leden en kookploeg (enkel verzekerde)  die gedurende de volledige kampperiode 

aanwezig zijn komen als deelnemers in aanmerking. 
 
 

Hoofdstuk V: SLOTBEPALINGEN  

 

Art. 16.  Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het subsidiereglement betreffende de financiële 
ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25/10/2005  
opgeheven. 

 

Art. 17. Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de Gemeenteraad van 24 juni 2014 
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