Vorselaar, 25-11-2014

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR HET JEUGDWERK

Vorselaar, 25-11-2014

1. ALGEMEEN
Het college van burgemeester en schepenen verleent jaarlijks subsidies aan de erkende
jeugd- en jongerenbewegingen van de gemeente Vorselaar, binnen de perken van de
kredieten daartoe voorzien in de begroting. Het toekennen van subsidies gebeurt na advies
van de Jeugdraad. Beslissingen waarbij het gemeentebestuur afwijkt van dat advies, moeten
worden gemotiveerd.
De subsidiëring gebeurt volgens de regels en voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.
2. ZES SOORTEN SUBSIDIES
Er zijn 6 soorten subsidies die cumuleerbaar zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Werkingsubsidies (totaal subsidiebedrag van 2000 euro)
Kampsubsidies (totaal subsidiebedrag van 2500 euro)
Vormingsubsidies (totaal subsidiebedrag van 1500 euro)
Subsidies voor culturele manifestaties (totaal subsidiebedrag van 2500 euro)
Subsidies voor uitzonderlijke initiatieven (totaal subsidiebedrag van 1500 euro)
Subsidies voor kampvervoer (totaal subsidiebedrag van 1000 euro)

3. TOEPASSINGSGEBIED
Enkel de erkende Vorselaarse jeugdverenigingen komen in aanmerking voor subsidies
volgens dit reglement.
Onder jeugdvereniging verstaan wij:
Een groepsgerichte sociaal-culturele vereniging op basis van niet-commerciële doelen voor
en door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd. De
vereniging richt zich in haar doelstellingen op één of meer van de volgende functies:
1° ontmoeting
2° permanente groepsvorming
3° spel en recreatie
4° creativiteit
5° amateuristische kunstbeoefening
6° (kader)vorming
7° dienstverlening
8° werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen
Elke groep (afdeling, kern, e.d.) die geplaatst is onder één algemene leiding, wordt als
eenheid beschouwd. Dit geldt ook wanneer de eenheid meerdere leeftijdsgroepen of diverse
activiteitenclubs omvat.
Kadervormingsubsidies (cf. artikel7) kunnen ook toegekend worden aan onafhankelijke
personen.
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4. VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR SUBSIDIES
4.1. Verenigingen
De jeugdvereniging is door de gemeente erkend en voldoet dus aan de voorwaarden in het
gemeentelijk erkenningsreglement.
De vereniging heeft sinds minstens 1 jaar werking (o.a. ontplooiing van activiteiten).
De vereniging dient tijdig en correct een aanvraag in en voegt hierbij:
Een lijst van bestuursleden met vermelding van naam, voornaam en adres van alle
bestuursleden in het werkingsjaar.
Een ledenlijst met vermelding van naam, voornaam, adres, leeftijd en geslacht van
alle leden in het werkingsjaar.
Een verslag over de georganiseerde activiteiten van het werkingsjaar.
Een vereniging die reeds subsidies ontvangt via het gemeentelijk subsidiereglement voor
sportverenigingen, socio-culturele verenigingen of milieuverenigingen, komt niet in
aanmerking voor subsidiëring via dit reglement.

4.2. Kadervormingssubsidies voor onafhankelijke personen
Kadervormingsubsidies (cf. artikel7) kunnen ook toegekend worden aan onafhankelijke
personen. Om in aanmerking te komen voor kadervormingssubsidies, moet een persoon:
OFWEL inwoner zijn van Vorselaar
OFWEL aangesloten zijn bij een erkende Vorselaarse jeugdvereniging

5. WERKINGSSUBSIDIES
5.1. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 1 oktober wordt de subsidieaanvraag ingediend op de jeugddienst. De
subsidies worden enkel toegekend voor de werking die plaatsvond tijdens het
voorbije werkingsjaar. Hieronder verstaan wij de periode vanaf 1 oktober van het
vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige kalenderjaar. Dat wil
zeggen dat de vereniging via een bijgevoegd activiteitenoverzicht aantoont dat zij
gedurende deze periode een actieve werking had op het grondgebied van de
gemeente.
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5.2. Berekening
De subsidie voor alle jeugdwerkvormen bedraagt per jaar het quotiënt van enerzijds het
bedrag voor deze vorm van subsidie voorzien en anderzijds het aantal erkende
jeugdwerkinitiatieven die tijdig een aanvraag indienen.

6. KAMPSUBSIDIES
6.1. Voorwaarden
De jeugdvakanties (of kampen) moeten aan volgende voorwaarden voldoen om voor
subsidies in aanmerking te komen:
Het betreft een verblijf van tenminste 4 overnachtingen, ingericht door een erkend
jeugdwerkinitiatief tijdens een schoolvakantie.
Tenminste de helft van het aantal deelnemers moet inwoner zijn van Vorselaar.
Tenminste de helft van het aantal deelnemers moet jonger zijn dan 20 jaar.
De activiteit vindt plaats in verenigingsverband, is toegankelijk voor alle leden van
de vereniging of een afdeling binnen de vereniging en wordt ook op die manier
aangekondigd.
De hoofdverantwoordelijke is ouder dan 21 jaar en is de hele duur van het kamp
aanwezig.
Per 20 deelnemers is er tenminste 1 gekwalificeerde spelbegeleider aanwezig die:
houder is van het Attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke,
of tenminste 21 jaar is en 3 jaar nuttige ervaring heeft als monitor in het
jeugdwerk,
of een diploma of getuigschrift heeft van hoger onderwijs van een opleiding die
tenminste 60 uur psychologische of pedagogische vorming omvat of als men
student is in een dergelijke opleiding en tenminste 1 jaar met vrucht heeft
voltooid.

6.2. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van de desbetreffende aanvraagformulieren, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 15 oktober wordt de subsidieaanvraag ingediend op de jeugddienst.
De subsidies worden enkel toegekend voor kampen die plaatsvonden tijdens het
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voorbije werkingsjaar. Hieronder verstaan wij de periode vanaf 1 oktober van het
vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige kalenderjaar. (bvb. De
subsidieaanvraag die ingediend wordt uiterlijk op 15 oktober 2014 heeft betrekking
op kampen die plaatsvonden in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30
september 2014).
6.3. Berekening
De subsidie voor jeugdkampen wordt berekend met de volgende formule:
(AO x AB x AD) : 5 = subsidie in euro
In deze formule is:
AO = aantal overnachtingen
AB = aantal begeleiders, waarbij elke gekwalificeerde begeleider telt als 2
AD = aantal deelnemers
Indien de aanvragen het totale subsidiebedrag voorzien voor kampsubsidies overschrijden,
zal het uit te keren bedrag evenredig verdeeld worden over de verschillende aanvragen.

7. VORMINGSUBSIDIES
7.1. Voorwaarden
Kadervorming behelst de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en
vervolmaking van kaderleden (leiders/leidsters, monitors/monitrices, animators,
bestuursleden) met het oog op de animatie en begeleiding van jongeren op weg naar
volwassenheid.
De kadervorminginitiatieven moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
De deelnemers zijn tenminste 16 jaar.
Ze omvatten een programma dat tenminste één van volgende elementen inhoudt:
pedagogische vorming,
algemene sociale vorming,
culturele vorming,
vorming in creatieve technieken,
vorming in sport-, spel- en openluchtactiviteiten.
Opgelet: activiteiten puur gericht op ontspanning komen dus niet in aanmerking
voor vormingssubsidies!
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7.2. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 15 oktober wordt de subsidieaanvraag ingediend op de jeugddienst.
Voor verenigingen worden subsidies enkel toegekend voor vormingen die gevolgd
werden tijdens het voorbije werkingsjaar. Hieronder verstaan wij de periode vanaf 1
oktober van het vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige
kalenderjaar. (bvb. De subsidieaanvraag die ingediend wordt uiterlijk op 15 oktober
2014 heeft betrekking op vormingen die gevolgd werden in de periode van 1 oktober
2013 tot en met 30 september 2014).
Voor onafhankelijke personen worden subsidies enkel toegekend voor vormingen die
gevolgd werden tijdens de twee voorbije werkingsjaren. (bvb. De subsidieaanvraag
die ingediend wordt uiterlijk op 15 oktober 2014 heeft betrekking op vormingen die
gevolgd werden in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014).
Indien het een externe organisator betreft, wordt een aanwezigheidsbewijs
bijgevoegd van de personen die vermeld staan op het aanvraagformulier.
Indien de vereniging zelf organisator is, worden bewijsstukken van de gemaakte
onkosten bijgevoegd.
Ook mensen die niet rechtstreeks aangesloten zijn bij de erkende Vorselaarse
jeugdwerkinitiatieven, komen in aanmerking. De Algemene Vergadering van de
gemeentelijke jeugdraad beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van
bovenstaande factoren.

7.3. Berekening
De subsidie voor kadervorming bedraagt:
Indien de organisator een externe vereniging betreft: 50% van de betaalde kostprijs,
met een maximum van 15 euro per persoon per dag of 37,5 euro per persoon in
weekendverband.
Indien de organisator de vereniging zelf betreft: 50% van de betaalde kostprijs, met
een maximum van 5 euro per persoon per dag of 12,5 euro per persoon in
weekendverband.
Indien het een initiatief betreft met het oog op het behalen van een erkend attest: 75%
van de betaalde kostprijs, met een maximum van 20 euro per persoon per dag of 50
euro per persoon in weekendverband.
In deze berekening geldt telkens: aantal dagen = aantal overnachtingen + 1.
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Indien de aanvragen het totale subsidiebedrag voorzien voor vormingssubsidies
overschrijden, zal het uit te keren bedrag evenredig verdeeld worden over de verschillende
aanvragen.

8. SUBSIDIES VOOR CULTURELE MANIFESTATIES GEORGANISEERD DOOR HET JEUGDWERK
8.1. Voorwaarden
De culturele manifestaties moeten beantwoorden aan volgende eisen:
Ze vinden plaats in Vorselaar.
Ze mogen niet georganiseerd worden tijdens de schooluren of in schoolverband.
Eén van volgende kunstvormen moet aan bod komen:
o instrumenten en vocale muziek,
o kleinkunst en cabaret,
o toneel,
o dans,
o poppenspel,
o kinderanimatie,
o film,
o beeldende en creërende kunstvormen.

8.2. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 15 oktober wordt de aanvraag ingediend op de jeugddienst. De
subsidies worden enkel toegekend voor culturele manifestaties die plaatsvonden
tijdens het voorbije werkingsjaar. Hieronder verstaan wij de periode vanaf 1 oktober
van het vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige kalenderjaar.
(bvb. De subsidieaanvraag die ingediend wordt uiterlijk op 15 oktober 2014 heeft
betrekking op culturele manifestaties die plaatsvonden in de periode van 1 oktober
2013 tot en met 30 september 2014).
Bij de aanvraag wordt een dubbel van het contract gevoegd.
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8.3. Berekening
De subsidie voor culturele manifestaties bedraagt:
Indien één vereniging de organisator is: maximum 50% van het honorarium en de
reiskosten van de artiesten, met een maximum van 400 euro.
Indien meerdere verenigingen gezamenlijk organiseren: maximum 50% van het
honorarium en de reiskosten van de artiesten, met een maximale participatie van 650
euro. Initiatieven die gezamenlijk ingericht worden door meer dan één vereniging,
worden slechts gesubsidieerd in hoofde van de vereniging die door de inrichters als
initiatiefnemer wordt opgegeven.
Indien de aanvragen het totale subsidiebedrag voorzien voor culturele manifestaties
overschrijden, zal het uit te keren bedrag evenredig verdeeld worden over de verschillende
aanvragen.

9. SUBSIDIES VOOR UITZONDERLIJKE INITIATIEVEN INGERICHT DOOR HET JEUGDWERK
9.1. Voorwaarden
Uitzonderlijke initiatieven zijn activiteiten die slechts uitzonderlijke worden ingericht en qua
omvang, opzet en inhoud niet tot de normale activiteiten van de vereniging kunnen
gerekend worden. Ze moeten beantwoorden aan volgende eisen:
Ze vinden plaats in Vorselaar.
Ze voorzien in een minimum aan inkomsten door middel van bijdragen van de
deelnemers en/of door verwerving op een andere wijze.

9.2. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 15 oktober wordt de aanvraag ingediend op de jeugddienst. Indien de
aanvragen het totale subsidiebedrag voorzien voor culturele manifestaties
overschrijden, zal het uit te keren bedrag evenredig verdeeld worden over de
verschillende aanvragen.
De aanvraag is vergezeld van een afrekening van de inkomsten en uitgaven van het
initiatief. Deze gegevens worden gestaafd door voorlegging van bewijsstukken.
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9.3. Berekening
De subsidie voor uitzonderlijke initiatieven bedraagt het bedrag van de werkelijke kosten,
verminderd met de inkomsten met een maximum 500 euro.
Initiatieven die gezamenlijk ingericht worden door meer dan één vereniging, worden slechts
gesubsidieerd in hoofde van de vereniging die door de inrichters als initiatiefnemer wordt
opgegeven.
Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts éénmaal per jaar voor subsidie in aanmerking komen.
Initiatieven die in samenwerkingsverband door meer dan één vereniging worden ingericht,
worden hier niet bij gerekend.
Indien de aanvragen het totale subsidiebedrag voorzien voor uitzonderlijke initiatieven
overschrijden, zal het uit te keren bedrag evenredig verdeeld worden over de verschillende
aanvragen.

10. SUBSIDIES VOOR KAMPVERVOER
10.1. Voorwaarden
Het kampvervoer moet aan volgende voorwaarden voldoen om voor subsidies in
aanmerking te komen:
Het kamp voldoet aan alle voorwaarden opgesomd onder artikel 6.1 van dit
reglement.
De tussenkomst kan aangewend worden voor de kosten van het vervoer van
materiaal van en naar de kampplaats. Wanneer hiervoor bij uitzondering geen
onkosten gemaakt worden, kan de tussenkomst aangewend worden voor het vervoer
van leden van en naar de kampplaats.
Een vereniging kan voor maximum 1 kamp per werkingsjaar beroep doen op deze
subsidie.

10.2. Formaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen volgende formaliteiten te worden
vervuld:
Er wordt gebruik gemaakt van de desbetreffende aanvraagformulieren, te verkrijgen
op de jeugddienst.
Ten laatste op 15 oktober wordt de subsidieaanvraag ingediend op de jeugddienst.
De subsidies worden enkel toegekend voor kampvervoer dat plaatsvond tijdens het
voorbije werkingsjaar. Hieronder verstaan wij de periode vanaf 1 oktober van het
vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige kalenderjaar. (bvb. De
subsidieaanvraag die ingediend wordt uiterlijk op 15 oktober 2014 heeft betrekking
op uitzonderlijke initiatieven die plaatsvonden in de periode van 1 oktober 2013 tot
en met 30 september 2014).
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De aanvraag is vergezeld van de nodige bewijsstukken van de gemaakte onkosten,
m.a.w. ofwel een dubbel van het factuur betaald voor het vervoer ofwel een
berekening van het aantal afgelegde kilometers van en naar de kampplaats met eigen
vervoersmiddelen.

10.3. Berekening
De subsidie voor het kampvervoer bedraagt het bedrag van de werkelijke kosten.
Indien de vereniging vervoer inhuurt, gaat het om het betaalde bedrag, gestaafd door een
factuur.
Indien de vereniging voor eigen vervoer zorgt, hanteert de gemeente voor de
kilometervergoeding hetzelfde bedrag als datgeen gehanteerd wordt voor
dienstverplaatsingen van het gemeentepersoneel. De berekeningswijze van dat bedrag is
vastgelegd in het artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007
houdende de minimale voorwaarden voor personeelsformatie, de rechtspositieregeling en
het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.
Indien de aanvragen het totale subsidiebedrag overschrijden, zal het uit te keren bedrag
evenredig verdeeld worden over de verschillende aanvragen.

11. UITBETALING
Het toegekende bedrag wordt gestort op een rekening op naam van de vereniging ten laatste
op 31 december van het subsidiëringjaar.

12. CONTROLE
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de gegevens kan op
ieder ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het
college van burgemeester en schepenen. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot
uitsluiting van de betreffende vereniging voor alle toelagen van het desbetreffende en
volgende jaar.

13. UITZONDERINGEN
Het college van burgemeester en schepenen regelt, na advies van de jeugdraad, de niet
voorziene gevallen en neemt een besluit bij schriftelijk neergelegde betwistingen.
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14. EVALUATIE
Het reglement kan jaarlijks geëvalueerd en gewijzigd worden. Wijzigingen van dit reglement
kunnen enkel door de gemeenteraad worden goedgekeurd, na advies van de jeugdraad.

15. GELDIGHEID
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 06/10/2014 vervangt elk vorig
reglement.
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