JEUGDDIENST

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT
Voorafgaande verklaringen
Het gemeentebestuur van Herenthout verdeelt jaarlijks subsidies voor de Herenthoutse jeugd op basis
van het subsidiereglement jeugdwerk Herenthout.
In dit reglement wordt verstaan onder:
-

‘vereniging’: elke groepering die als doel nastreeft vorming, ontspanning of sociaal cultureel werk
te bieden door en/of voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar tijdens hun vrije tijd,
zonder onderscheid naar ras of huidskleur.

-

‘ gekwalificeerd begeleider’: diegene die in het bezit is van een attest ’Animator in het
jeugdwerk’, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Jeugd.

De jeugdorganisatie moet zijn zetel hebben in Herenthout of hun activiteit moet zich richten tot de jeugd
van Herenthout.
Enkel verenigingen die loyaal aan de Jeugdraad zijn komen in aanmerking. Een vereniging is
loyaal wanneer zij de Jeugdraad erkent als advies- en overkoepelend orgaan wat betreft
jeugdwerk en op dit punt ook samenwerkt. Verenigingen kunnen door hun aanwezigheid op
vergaderingen en hun actieve inbreng & steun bij evenementen geörganiseerd door de
jeugdraad een extra bonus verdienen.
Particuliere jongeren kunnen ook aanspraak maken op kadervormingssubsidies.
Zijn uitgesloten:
-

verenigingen die reeds op een andere wijze door een bestuur worden betoelaagd – met
uitzondering van de projectsubsidies;

-

activiteiten met een commercieel doel;

-

jongerenafdelingen van politieke partijen.

Herzieningen van dit reglement moeten schriftelijk aangevraagd worden aan de HJR voor 1 juli van het
lopende budgetjaar. Na advies van de HJR worden herzieningen aan het gemeentebestuur voorgelegd.
Elke organisatie aanvaardt dat onjuist verstrekte inlichtingen het verlies van de toelage van het voorziene
jaar tot gevolg kan hebben. Het gemeentebestuur heeft het recht alle verstrekte inlichtingen te
verifiëren.
De controle mag de privacy van de leden of deelnemers niet schenden. De verdeling van de toelage zal
onderworpen worden aan het advies van de Jeugdraad. Dit advies is bindend.
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Binnen het beschikbare onderscheiden we 2 grote rubrieken:
◘

Basissubsidies
(werkingssubsidie, kadervormingssubsidie, onderhoudsubsidie, kampsubsidie,
projectsubsidie, startsubsidie & loyaliteitsbonus)

◘

Subsidies Jeugdwerkinfrastructuur

Het totale bedrag subsidies voor het jeugdwerk dat in de budgetplanning is ingeschreven wordt als volgt
verdeeld:
◘ 75% Basissubsidies
waarvan
 Werkingstoelage 50%
waarvan
20 % voor vzw Herenthouts Jeugdcentrum
80 % voor reguliere jeugdwerk
 Kadervormingssubsidie:15 % (voor kadervorming georganiseerd door erkende
jeugdorganisaties of vorming erkend door de Herenthoutse Jeugdraad)
 Kampsubsidie: 15 %
 Onderhoudsubsidie infrastructuur: 5 %
 Projectsubsidie: 5 % zoals bepaald in de modaliteiten van de toekenning.
 Opstartsubsidie: 5 %
 Loyaliteitsbonus: 5 %
◘

25% Subsidies Jeugdwerkinfrastructuur

Overzicht in schema
TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET

100 %

Basissubsidies

75%
50%

Werkingstoelage
Herenthouts Jeugdcentrum vzw

20%

Jeugdwerk Herenthout

80%

Kadervormingssubsidie

15%

Kampsubsidie

15%

Onderhoudssubsidie

5%

Projectsubsidie

5%

Opstartsubsidie

5%

Loyaliteitsbonus
Subsidies Jeugdwerkinfrastructuur

5%
25%
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Ongebruikte kredieten
Eventuele ongebruikte kredieten van de afzonderlijke budgetten van het luik basissubsidie worden
overgeheveld naar kadervorming indien er op dit artikel tekorten zijn, overschot gaat naar
werkingssubsidies. Overschotten van het luik subsidie jeugdwerkinfrastructuur gaan naar de werkgroep
lokalen van de Herenthoutse jeugdraad die deze investeert in de Herenthoutse jeugdwerkinfrastructuur.
BASISSUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT
Werkingssubsidie
Voor werkingssubsidie wordt 50% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie
uitgetrokken.
-

De vzw Herenthouts Jeugdcentrum komt in aanmerking voor 20% van dit bedrag. Het
Jeugdcentrum vzw dient in totaal 3 ‘vormende’ en 10 ‘ontspannende’ activiteiten te organiseren.
Per niet uitgevoerde activiteit gaat er 2% af en wordt dit bedrag gevoegd bij de 80% voor het
andere jeugdwerk.

-

80% wordt verdeeld over het reguliere jeugdwerk.

-

Atelierwerking Jeugdatelier Matsijs komt in aanmerking voor een gegarandeerd
minimumpercentage van 15%. Jeugdatelier Matsijs dient minstens 30 vormende activiteiten te
voorzien per kalenderjaar. Per niet uitgevoerde activiteit gaat er 2% af en wordt dit bedrag
gevoegd bij de 65% voor het andere jeugdwerk.




Indien Jeugdatelier Matsijs, rekening houdend met de bovenstaande parameters,
een hoger percentage bekomt dan 15%, zal het hoogste percentage toegekend
worden.
Indien Jeugdatelier Matsijs, rekening houdend met de bovenstaande parameters,
een lager percentage bekomt dan 15%, zal de vereniging alsnog kunnen rekenen
op een minimum 15% van het totale bedrag voorzien voor werkingstoelage.

Parameters voor de verdeling jeugdwerk:
Aantal gemiddelde deelnemers* = 1 punt
Aantal vaste leden* = 2 punt
Aantal activiteiten** = 2 punten
Jeugdanimatoren:
- zonder attest = 3 punt
- met attest*** = 6 punten
* Een vast lid is eenieder die lidgeld betaald heeft en dus verzekerd is via de vereniging. Het
aantal gemiddelde deelnemers geldt voor jeugdwerkingen die niet met vaste leden werken.
Deze jeugdwerkingen dienen een nominatief overzicht te maken van alle activiteiten en hun
deelnemers.
** De optelsom van de activiteiten mag niet meer bedragen dan 52 activiteiten. Eén
activiteit = een activiteit voor alle afdelingen.
*** Enkel jeugdanimatoren waarvan de jeugddienst in het bezit is van een kopie van het
attest animator of de aanvraag tot attest animator in het jeugdwerk worden als
jeugdanimator met attest beschouwd voor de effectieve subsidieberekening.

De aanvraag voor de werkingstoelage dient voor 30 oktober ingediend te worden bij de jeugddienst en
dient vergezeld te zijn van een jaarverslag van het vorige werkjaar, een jaarplanning van het komende
werkjaar en een lijst van verzekerde leden en begeleiding.
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Kadervormingsubsidie
Voor kadervormingssubsidie wordt 15% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie
uitgetrokken:
Wie kan er aanspraak maken op deze subsidie ?
- Animatoren aangesloten bij een jeugdvereniging en die een erkende cursus volgen of geven bij hun
koepelorganisatie.
- Particulieren dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
 woonachtig zijn in Herenhout;
 minimum 15 jaar zijn;
 cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk gevolgd hebben;
Cursus wordt vergoed voor maximum 75% van de kostprijs met een maximum van € 125,00 per cursus.
Een cursist is minimum 15 jaar oud.
De aanvraag voor de kadervormingstoelage dient voor 30 oktober ingediend te worden bij de
jeugddienst en dient vergezeld te zijn van een attest van deelname en/of betaalbewijs en een
cursusprogramma. De uitbetaling gebeurt op het einde van het jaar volgens de gestelde regels.
Kamp- en weekendsubsidie
Voor kamp- & weekendsubsidie wordt 15% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie
uitgetrokken.
Elk jeugdwerkinitiatief kan 1 aanvraag per jaar indienen voor kamp- & weekendsubsidie. Een initiatief
bedraagt minimum 2 en maximum 10 aaneensluitende nachten, ongeacht de groep. De subsidies worden
berekend aan de hand van het aantal eenheden berekend via het parametersysteem zoals bij de
werkingssubsidie.
Het kamp- of weekendprogramma moet voldoen aan een of meer van volgende functies:






ontmoeting
spel
creativiteit
vorming

Het jeugdwerkinitiatief beschikt hetzij in eigendom, hetzij door een schriftelijke overeenkomst die het
exclusieve gebruik vastlegt tijdens de ganse duur van bivak voor het jeugdwerkinitiatief, over een
aangepaste verblijfsaccommodatie in tenten of gebouwen, gelegen in een gezonde en veilige omgeving.
Een kopie van deze huurovereenkomst moet aan de subsidieaanvraag toegevoegd worden.
Er moeten minimum 5 deelnemers zijn. Per 15 deelnemers moet er minimum 1 verantwoordelijke
begeleider zijn met een minimum van 1.
De aanvraag voor de kamp- & weekendsubsidie dient voor 30 oktober ingediend te worden bij de
jeugddienst. Het exacte aantal begeleiding, leden en nachten worden doorgegeven vergezeld van alle
noodzakelijke documenten. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, wordt het beschikbare budget
verdeeld per nacht, per deelnemer op het einde van het budgetjaar.
Onderhoudssubsidie jeugdwerkinfrastructuur
Voor de onderhoudssubsidie van de jeugdwerkinfrastructuur wordt 5 % van het totale beschikbare
budget van de basissubsidie uitgetrokken.
a) De vereniging moet zijn lokaal en zijn buitenterreinen onderhouden als een goede huisvader.
b) De kosten van onderhoud moeten apart in het financieel jaarverslag vermeld zijn of moeten
aantoonbaar zijn.
c) De toelage wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.
- 3 punten per m² binnenruimte
- 1 punt per m² buitenterreinen
Procentuele verhouding van het aantal punten per vereniging.
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De aanvraag voor de onderhoudstoelage dient voor 30 oktober ingediend te worden bij de jeugddienst
en dient vergezeld te zijn van een financieel overzicht met bewijzen van gemaakte kosten. Wanneer aan
deze voorwaarden voldaan is, wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van het puntensysteem op
het einde van het budgetjaar.
Projectsubsidie
Voor projectsubsidie wordt 5% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie uitgetrokken.
Een project is een grootschalig éénmalig initiatief door jongeren georganiseerd voor jongeren van 6 tot
25 jaar, op het grondgebeid van Herenthout en met een verjaringstermijn van 5 jaar.
Een project moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 het project moet een vernieuwing, toevoeging of verbetering van het bestaande aanbod betekenen;
 het project moet volledig ten goede komen aan de volledige Herenthoutse jeugd;
 het project moet openstaan voor de gehele jeugd, eventueel in leeftijdscategorie;
Projecten moeten binnengebracht worden uiterlijk op 31 januari.
De jeugdraad heeft voor de toewijzing een bindend advies. Na het advies van de Jeugdraad en
goedkeuring van het project wordt een voorschot van 70% van de toegekende subsidie uitgekeerd. Het
saldo van 30% van de toegekende subsidie wordt uitgekeerd na afloop van het project en na van een
voorlegging van een projectverslag en de vereiste bewijsstukken.
De totale toelage wordt verdeeld onder de verschillende aanvragers evenredig met de bewezen kosten.
De subsidie kan niet meer bedragen dan de gemaakte kosten. De facturen worden achteraf
binnengebracht bij de jeugddienst samen met het projectverslag.
Opstartsubsidie
Voor opstartsubsidie wordt 5% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie uitgetrokken.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een opstartsubsidie moet de jeugdvereniging:
de erkenningsprocedure van de jeugdraad doorlopen
in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring volgens de algemene voorwaarden in het
subsidiereglement jeugdwerk Herenthout
reeds 3 maanden op regelmatig tijdstip activiteiten organiseren en dit kunnen bewijzen aan de hand
van een werkingsverslag van tenminste 4 activiteiten
een jaarplan kunnen voorleggen met daarin de doelstellingen en acties van het eerste werkjaar
Opstartsubsidies kunnen aangevraagd worden uiterlijk 31 januari. De Jeugdraad heeft voor de
toewijzing een dwingend advies.
De totale toelage wordt evenredig verdeeld onder de verschillende aanvragers. De opstartsubsidie kan
slechts éénmalig aangevraagd worden. Een vereniging kan geen andere subsidies uit dit reglement
aanvragen voor een werkjaar waarvoor ze opstartsubsidies ontvangen heeft. Wanneer de werking van
een vereniging is stilgevallen, en wil heropstarten als dezelfde vereniging, dan kan dat met een
opstartsubsidie na 5 jaar geen subsidiedossier te hebben ingediend als erkende vereniging.

Loyaliteitsbonus
Voor deze bonus wordt 5% van het totale beschikbare budget van de basissubsidie uitgetrokken.
Dit is geen subsidievorm, wel een stimulatiebonus voor verenigingen die zich loyaal inzetten voor het
ruimere jeugdwerk in onze gemeente, positief bijdragen tot het imago van de jeugdraad & de jeugd in
het algemeen en loyaal en betrokken deelnemen aan de bijeenkomsten van de Herenthoutse Jeugdraad.
Verenigingen kunnen door hun aanwezigheid op vergaderingen en hun actieve inbreng & steun bij
evenementen geörganiseerd door de jeugdraad & jeugddienst een extra bonus verdienen.
Voor deze bonus komen enkel jeugdverenigingen in aanmerking die erkend worden door het
gemeentebestuur en aangesloten zijn bij de Herenthoutse Jeugdraad. Particulieren komen niet in
aanmerking.
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100 % van deze bonus (5% van het totale budget voor basissubsidie = € 750) wordt procentueel
verdeeld volgens volgende parameters:
Per aanwezige afgevaardigde op de Herenthoutse Jeugdraad, per algemene vergadering * = 1 punt
Per aanwezige jeugdvereniging op activiteiten van de Herenthoutse Jeugdraad ** = 2 punten
* Afgevaardigden (of de plaatsvervanger) van een vereniging zoals erkent door de
Herenthoutse gemeenteraad.
** Activiteiten georganiseerd door, of in samenwerking met de Herenthoutse
Jeugdraad en goedgekeurd door de algemene vergadering.
De loyaliteitsbonus zal procentueel berekend worden volgens het aantal verworven punten op het einde
van oktober. Jongerenafdelingen van politieke partijen komen niet in aanmerking.

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR

Voor subsidies jeugdwerkinfrastructuur wordt 25% van het totale beschikbare budget van de subsidies
van het jeugdwerk uitgetrokken.
Er wordt een toelage voorzien voor jeugdverenigingen die:
- herstellings-, veranderings-, saneringswerken uitvoeren in hun plaatselijke lokalen (uitgezonderd
“gewone” onderhouds- en kleine herstellingswerken). De herstellings- of saneringswerken mogen niet
het gevolg zijn van een gebrekkig of ontbrekend onderhoud;
- een lokaal bouwen of aankopen;
- omgevingswerken uitvoeren, waarbij het gaat om infrastructurele veranderingen op het bouwperceel
waarop het jeugdlokaal ligt.
De lokalen moeten gelegen zijn of opgericht worden op het grondgebied van de gemeente Herenthout.
De aanvragende jeugdvereniging moet een rechtspersoonlijkheid bezitten ofwel erkend zijn door en
aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie met rechtspersoonlijkheid. Komen eveneens in
aanmerking voor deze toelage de verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, tot wiens
doelstellingen het o.a. behoort huisvesting te verschaffen aan plaatselijke jeugdverenigingen en
waardoor zij als bouwheer/eigenaar optreden bij verbouwings- en/of saneringswerken aan jeugdlokalen
in de gemeente.
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Om voor een toelage in aanmerking te komen moet een aanvraag ingediend worden bij de jeugddienst
uiterlijk op 31 januari. De Jeugdraad heeft voor de toewijzing een bindend advies.
Bij deze aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
- Een omschrijving van de werken.
- Ofwel een raming van de kostprijs van de herstellings-, veranderings-, sanerings- en
omgevingswerken. Ofwel het bestek en de documenten vereist voor de bouwaanvraag. Ofwel, in geval
van aankoop, een kopie van de aankoopakte met vermelding van de registratie en de overschrijving
op het hypotheekkantoor. In geval de constructie een bouwtoelating vereist, dient deze medegedeeld
te worden.
- Een bewijs waaruit blijkt dat het bouwperceel of het lokaal eigendom is van de jeugdvereniging; Of
een bewijs dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of een overeenkomst met recht van
opstal afgesloten heeft met een openbare dienst en waarvan de duur nog minstens 10 jaar loopt op
datum van de subsidieaanvraag; Of een bewijs dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of
een overeenkomst met recht van opstal afgesloten heeft met een privé-persoon en waarvan de duur
nog minstens 15 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag.
Bij huur van het lokaal een bewijs dat de huurovereenkomst, afgesloten met een openbare dienst, nog
minstens voor 10 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag;
Er moet door de jeugdvereniging, als eigenaar of huurder, een brandverzekering afgesloten worden.
De jeugdvereniging ontvangt een verslagformulier waarop zij de werken en kosten moet opgeven. Dit
verslagformulier moet samen met de betalingsbewijzen ingediend worden tegen de gestelde datum.
De lokalensubsidies zijn integraal terug te betalen indien 2 jaar na de toekenning ervan geen
bewijsstukken kunnen voorgelegd worden om aan te tonen dat de uitgekeerde bedragen gebruikt werden
voor de uitvoering van de aangevraagde werken
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