
SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD 2014-2019 

Artikel 1 Dit reglement regelt de subsidiëring van de Voerense jeugdverenigingen 
 
Artikel 2 Elk voorstel tot wijziging van dit reglement wordt vooraf voor advies aan de jeugdraad voorgelegd. 
 
Artikel 3 Subsidie wordt enkel toegekend aan jeugdverenigingen waar op vrijwillige en niet-professionele basis 

aan jeugdwerk gedaan wordt. De werking van die verenigingen is gericht op vorming en ontspanning 
van de jeugd. Openbare instellingen, scholen en verenigingen van (partij)politieke aard kunnen geen 
aanspraak maken op subsidies (vb. politieke jeugdverenigingen, ziekteverzekeringen of syndicale 
jongerenverenigingen) 

 
Artikel 4 Binnen de perken van de bedragen jaarlijks voorzien op het goedgekeurde gemeentebudget, worden 

voor het jeugdwerk toelagen verleend op basis van onderhavig reglement. 
 

Artikel 5 De toelagen waarop het stelsel betrekking heeft, zijn de sommen die de gemeente ter beschikking 
stelt voor: 
 
I.   De werking van de jeugdverenigingen 
II.  Het volgen van vormingscursussen (kadervorming) 
III. Ondersteuning aan jeugdverenigingen gericht op amateurkunsten 
IV. Geluidsbegrenzers 

 

I. TOELAGEN VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDVERENIGINGEN 
 
Artikel 6 In het budget wordt een jaarlijks een bedrag voorzien voor de betoelaging van de werking van 

jeugdverenigingen, dat verdeeld zal worden volgens de volgende puntenverdeling: 
 

a. elke jeugdvereniging die 
- minimum 1 jaar bestaat 
- minimum 3 leden telt (jonger dan 25 jaar) 
- minimum 5 activiteiten gepresteerd heeft tussen 1 januari 31 december van het lopend jaar; 
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor activiteiten en leden 

ontvangt een basistoelage van 200 euro. 
  
b. elke jeugdbeweging die zelf instaat voor huur- en/of onderhoudskosten van haar lokalen, 
hiervoor minimaal 250,00 EUR uitgeeft per werkingsjaar en dit kan staven aan de hand van 
bewijsstukken heeft recht op een extra toelage van 100 euro. 
 
c. elke jeugdvereniging ontvangt hiernaast nog een werkingstoelage die wordt verdeeld volgens 
volgend puntenstelstel: 

- 3 punten per lid op 1 januari van het lopend jaar 
- 3 punten per activiteit met een maximum van 50 activiteiten tijdens de hierboven vermelde 
periode gepresteerd 
 

Wat telt als een activiteit? (3 punten per activiteit) 
- Spelnamiddag voor de hele jeugdbeweging 
- Startdag 
- Actie voor het goede doel 
- Activiteit koepelorganisatie/gewest leiding 
- Karnaval 
- Misviering 
- 1 Leidingsactiviteit 
- 1 Leidingsweekend 
- 1 Kampvoorbereidingsweekend leiding 

 
Wat telt NIET als een activiteit? 
- Voorbereidingen, vergaderingen van/voor een activiteit 
 

- 2 punten per dag per lid op kamp 
- 2 punten per bestuursvergadering 
- 2 punten per provinciale of gewestvergadering 
- 5 punten per feestvergadering (1 keer per jaar) 

 
Artikel 7 Om in aanmerking te komen voor toelagen voor de werking van de jeugdverenigingen dienen de 

verenigingen ieder jaar vóór 31 december volgende gegevens over te maken aan het 



gemeentebestuur, dienst jeugd. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te maken, 
worden geacht af te zien van subsidiëring. 

 
- Kopie van de statuten of indien ze er geen heeft, een document waarin ze de belangrijke 

doelstellingen en de voornaamste jaaractiviteiten opsomt 
- Bewijs van het aantal leden door middel een ledenlijst met naam, voornaam, geboortedatum, 

adres en handtekening van elk lid en samenstelling van het bestuur 
- Werkingsverslag en financieel verslag waarin de besteding van de gemeentelijke toelagen 

verantwoord worden. Het verslag moet gestaafd worden met bewijsstukken die de aard van de 
activiteit duidelijk aantonen zoals affiches, uitnodigingen, toegangskaarten, ledenlijst, 
clubbladen,… 

- Kopie van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
 
Artikel 8 Het totaal aantal punten wordt opgeteld. De toelage wordt door dit totaal gedeeld, waardoor een 

eenheidswaarde bekomen wordt. Deze waarden worden vermenigvuldigd met het aantal punten per 
jeugdwerkinitiatief. Het puntenstelsel beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 9 De toelage wordt bepaald aan de hand van de beschikbare budgetten. Indien het totaal der 

aangevraagde toelagen het voorziene budget overschrijdt, dan worden deze toelagen herberekend 
door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend budget/totaal der aangevraagde toelagen. 

 

II. HET VOLGEN VAN VORMINGEN (KADERVORMING) 
 
Artikel 10 In het budget wordt een bedrag ter beschikking gesteld voor de betoelaging van personen voor het 

volgen van vormingscursussen. 
 
Artikel 11 Komen in aanmerking voor betoelaging: 

- enerzijds het bijwonen van vormingscursussen, ingericht door een erkende jeugdorganisatie en recht 
gevend op een attest Basisvorming of Verdere Vorming, uitgereikt door het Bestuur Jeugdwerk 
- anderzijds cursussen die de werking van de verenigingen verruimt en verbetert, en waarvan de 
inhoud van de cursus praktisch gebruikt kan worden in de werking van de vereniging.  
 

Artikel 12 Er kan slechts één aanvraag per persoon en per werkingsjaar ingediend worden 
 
Artikel 13 De aanvrager moet op de gemeentelijke jeugddienst vóór 31 december volgende documenten 

voorleggen: 
- het behaalde attest of een verklaring van de cursusinrichtende vereniging dat de cursist de volledige 
cursusreeks gevolgd heeft en bijgevolg recht heeft op voornoemd attest. 
- een verklaring van de cursus-inrichtende vereniging, met: 

- naam van de cursist 
- de periode(n) dat de cursus doorlopen is 
- deelnemingsprijs 

 
Artikel 14 Berekening van de toelagen: 

De toelage per vormingscursus bedraagt de deelnameprijs van de cursussen erkend door het Bestuur 
Jeugdwerk en 3/4 van de deelnameprijs van de cursussen, niet erkend door het Bestuur Jeugdwerk. 
Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen het voorziene krediet, dan worden deze toelagen 
herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend budget/totaal der aangevraagde 
toelagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ONDERSTEUNING AAN JEUGDVERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN 
 
Artikel 15 Voor de jeugdverenigingen die specifiek gericht zijn op amateurkunsten en de artistiek expressieve 

beleving van kinderen en jongeren ondersteunen zoals dansmariekes, kinderkarnaval, 
toneelverenigingen, muziekverenigingen, harmonies,… wordt er een extra toelage toegekend binnen 
de perken van de goedgekeurde budgetten 

 
Artikel 16 De toelage wordt bekomen op basis van volgende puntenverdeling: 

- Publieke opvoeringen: 
o Première met eigen vereniging (max. 1 per jaar): 5p 
o Bijkomende opvoering in of buiten gemeente: 2p 

- Lessen/repetities: 1p 
 
Artikel 17 Om in aanmerking te komen voor toelagen voor ondersteuning voor jeugdverenigingen gericht op 

amateurkunsten dienen de verenigingen ieder jaar vóór 31 december volgende gegevens over te 
maken aan het gemeentebestuur, dienst jeugd. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over 
te maken, worden geacht af te zien van subsidiëring. 

 
- Kopie van de statuten of indien ze er geen heeft, een document waarin ze de belangrijke 

doelstellingen en de voornaamste jaaractiviteiten opsomt 
- Bewijs van het aantal leden door middel een ledenlijst met naam, voornaam, geboortedatum, 

adres en handtekening van elk lid en samenstelling van het bestuur 
- Werkingsverslag en financieel verslag waarin de besteding van de gemeentelijke toelagen 

verantwoord worden. Het verslag moet gestaafd worden met bewijsstukken die de aard van de 
activiteit duidelijk aantonen zoals affiches, uitnodigingen, toegangskaarten, ledenlijst, 
clubbladen,… 

 
Artikel 18 Het totaal aantal punten wordt opgeteld. De toelage wordt door dit totaal gedeeld, waardoor een 

eenheidswaarde bekomen wordt. Deze waarden worden vermenigvuldigd met het aantal punten per 
jeugdwerkinitiatief. Het puntenstelsel beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 19 De toelage wordt bepaald aan de hand van de beschikbare budgetten. Indien het totaal der 

aangevraagde toelagen het voorziene budget overschrijdt, dan worden deze toelagen herberekend 
door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend budget/totaal der aangevraagde toelagen. 

 
 

IV. TOELAGE VOOR GELUIDSDEMPING 
 
Artikel 20 De jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de aanschaf/plaatsing van 

geluidsbegrenzers. Zij dienen een kopie van de factuur voor te leggen op de gemeentelijke dienst 
jeugd en dit vóór 31 december. Bovendien mag deze factuur niet ouder zijn dan 1 jaar. 

 
Artikel 21 De toelage wordt bepaald aan de hand van de beschikbare budgetten. Indien het totaal der 

aangevraagde toelagen het voorziene budget overschrijdt, dan worden deze toelagen herberekend 
door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend budget/totaal der aangevraagde toelagen. 

 

 
V. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 22 Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, zal het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit 
reglement toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen met terugwerkende kracht van 
één jaar. 

 
Artikel 23  Het College van Burgemeester en Schepenen behandelt de verdeling van de subsidies uiterlijk in de 

maand november van het boekingsjaar. De subsidies worden op rekeningnummer van de 
begunstigden gestort uiterlijk 100 dagen na goedkeuring van de subsidieverdeling. 

 
Artikel 24   De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden 

uitgeoefend door het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde. 
 

Artikel 25  Verenigingen die reeds gesubsidieerd worden via de gemeentelijke subsidiereglementering voor sport 

of cultuur komen niet in aanmerking voor subsidie van de gemeentelijke jeugdraad. 

Artikel 26 Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2014. 


