
Gemeentelijk reglement  betreffende de erkenning en de algemene subsidiëring van het  jeugdwerk 

 

 

De gemeenteraad: 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 1986 houdende de aanpassing van het 

subsidiereglement voor verenigingen voor het dienstjaar 1986; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 1988 tot aanvulling van het subsidiereglement met een 

puntensysteem; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad over het jeugdwerkbeleidsplan 1995 op 18 mei '94; 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 22 september 1994 houdende goedkeuring van het jeugdwerk-

beleidsplan '95; 

Gelet op de bepalingen in het jeugdwerkbeleidsplan '95 om de bestaande subsidiereglementen aan te 

passen; 

Gelet op het advies van de jeugdraad over de herziening van deze subsidiereglementen, gegeven op 15 

maart '95 

Gelet op de nieuwe bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 

 

Beslist: 

 

 

Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 

 

Art. 1 :  

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kan aan het door het college 

van burgemeester en schepenen erkende jeugdwerk een algemene subsidie worden verleend volgens de normen 

en voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld in toepassing van het goedgekeurde 

jeugdwerkbeleidsplan. 

 

Art. 2 : 

De erkenning kan door het college worden ingetrokken indien het jeugdwerk niet meer voldoet aan de algemene 

bepalingen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht tot subsidies voor 

gevolg. 

 

Art. 3 : 

Komen in aanmerking voor erkenning als jeugdwerk, de groepen, verenigingen en instellingen die groepsgerichte 

sociaal-culturele initiatieven met kinderen en jongeren in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding 

ontplooien. 

De erkende jeugdwerkinitiatieven vervullen één of meer van volgende functies: 

- ontmoeting 

- spel 

- creatieve activiteit 

- amateuristische kunstbeoefening 

- vorming 

- dienstverlening 

- werken met structuurverandering 

- integratie van maatschappelijk achtergestelden 

 

Art. 4 : 

Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen; 

1) opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken; 

2) haar zetel en/of hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente Zoersel; 

 

3) bestaan uit minstens 10 leden. Verder dient minstens 50% van de groep te bestaan uit inwoners van de 

gemeente Zoersel; Afwijkingen op deze regel kunnen toegestaan worden, mits gemotiveerd advies 

vanwege de jeugdraad. 

4) de voertaal moet het nederlands zijn, met eerbiediging van de vigerende taalwetten; 



5) minimaal één jaar werking kunnen bewijzen 

6) geen onderafdeling zijn van een reeds door het college erkende plaatselijke sport- of socio-culturele 

vereniging 

7) er zich toe verbinden dit reglement inzake erkenning en de algemene subsidiëring van het jeugdwerk 

te aanvaarden; 

 

Art. 5 : 

§1  Het jeugdwerkinitiatief dat de erkenning aanvraagt en voor de eerste maal om een subsidie verzoekt, moet de 

aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie 

wordt aangevraagd. Voor '95 wordt deze termijn verlengd tot 1 juni. 

Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen over de aanvaarding, na het advies van de jeugdraad te 

hebben ingewonnen. 

De aanvaarding zal meegedeeld worden door het Schepencollege aan de persoon die gemachtigd werd in het 

aanvraagformulier om alle briefwisseling te ontvangen. 

 

§2  Het college stelt de nodige aanvraagformulieren ter beschikking. Dit aanvraagformulier vermeldt: 

- naam of benaming van het jeugdwerkinitiatief 

- doelstelling en statuten 

- naam, voornaam en adres van de verantwoordelijke personen 

- naam, voornaam en adres waar de briefwisseling rechtsgeldig gezonden wordt. 

- het post- of het bankrekeningnummer van de vereniging 

 

Hoofdstuk II  De algemene subsidiëring van het jeugdwerk 

 

Afdeling 1 Aanvragen van de algemene subsidie 

 

Art. 6 : 

De algemene subsidie wordt berekend op basis van de gegevens en activiteiten betreffende het werkjaar dat loopt 

van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. 

 

Art. 7 : 

§1  De erkende vereniging, die een algemene subsidie wenst te ontvangen, dient volgende bewijsstukken voor te 

leggen: 

1) Een verslag over gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de vereniging. Dit verslag 

moet opgesteld zijn volgens de structuur van de puntentabel, bedoeld in artikel 12, en melding maken 

van de daarin in aanmerking genomen gegevens.  

Om de aanvraag te vergemakkelijken zal de gemeentelijke jeugddienst ten behoeve van de 

jeugdverenigingen een geëigend subsidieformulier toe sturen. 

2) De vermelding van het post- of bankrekeningnummer van de vereniging. 

3) Indien er zich wijzigingen voordoen op het gebied van de samenstelling van het bestuur, de structuur 

en de statuten van de vereniging, dient dit meegedeeld te worden bij de subsidie-aanvraag. 

§2  Met laattijdig ingediende aanvragen zal geen rekening worden gehouden. 

 

Art. 8 : 

Aan de door het college van burgemeester en schepenen aan te wijzen ambtenaar dienen alle documenten te 

worden getoond en alle inlichtingen te worden verstrekt die hij/zij noodzakelijk acht voor de berekening  van de 

subsidies.  

 

Art. 9 : 

Indien het vermoeden bestaat dat de ingediende gegevens en cijfers van bepaalde verenigingen buiten proporties 

zijn, zal aan deze verenigingen gevraagd worden om hun ingediende gegevens en cijfers te komen verantwoorden 

voor het college van burgemeester en schepenen, op basis van een verslag van de ambtenaar. 

 

 

 

 

 

Afdeling 2 Berekeningswijze voor de verdeling van de algemene subsidie 

 



Art. 10 : 

Voor zover de verenigingen voldaan hebben aan de bepalingen betreffende de erkenning en de aanvragen van de 

subsidies worden de subsidies verdeeld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11 en 12. 

 

Art. 11 : 

De algemene subsidie voor het jeugdwerk wordt opgesplitst in een basistoelage (20%), een toelage per lid (20%) 

en een werkingstoelage (60%) 

 

1°  Basistoelage : De basistoelage wordt onder alle erkende jeugdwerkinitiatieven op gelijke wijze verdeeld. 

 

2°  Toelage per lid : 20% van de totale beschikbare gelden wordt verdeeld à rato van het aantal leden van elke 

vereniging. Hiertoe wordt de premievoet per lid berekend. Leden zijn zij die op de 

officiële ledenlijst voorkomen. 

 

3°  Werkingstoelage : a) Voor de verdeling van de werkingssubsidie wordt als criterium een puntenstelsel 

gehanteerd. 

b) Er wordt een optelling gemaakt van het aantal punten, bekomen door alle betrokken 

jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag hebben ingediend. 

De werkingstoelage wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal punten. Deze 

deling drukt de waarde in geld uit van één punt. Aldus bekomt men de waarde van de 

per vereniging toe te kennen werkingssubsidie. 

 

4°  Totale subsidie : De totale subsidie wordt bekomen door optelling van de basistoelage, de toelage toegekend 

à rato van het aantal leden en de werkingstoelage. 

 

Art. 12  : 

Volgende punten worden toegekend voor de werking: 

1°  JEUGDWERKING 

  - per leiders- of bestuursvergadering --- 3pt 

  - (= algemeen coördinerende vergadering waarop alle leiding samenkomt) 

  - per halve dag- of avondactiviteit --- 4pt 

  - per volledige dagactiviteit --- 5pt 

  - per weekend van een groep --- 6pt 

2°  KADERWERKING 

  - Voor deskundige begeleiding, per verantwoordelijke met basisattest  jeugdverantwoordelijke --- 10pt 

  - per aanwezigheid op jeugdraad --- 2pt 

(wordt bekeken per vereniging, niet per aantal aanwezigen/vereniging) 

3°  PROMOTIEWERKING 

  - per samenwerking met acties van jeugdraad / jeugddienst --- 5pt 

  - per uitzonderlijke socio-culturele activiteit, georganiseerd door de vereniging, die open staat voor  

gans de bevolking (verkoopacties vallen hierbuiten) --- 10pt 

  - voor uitgave van een ledenblad dat minimum 4 maal/jaar verschijnt --- 10pt 

 

Afdeling 3 Uitbetaling van de algemene subsidie 

 

Art. 13 : 

Nadat de aanvragen zijn binnengekomen zal de bevoegde ambtenaar de nodige onderzoeken doen en het toe te 

kennen subsdiebedrag/vereniging berekenen. De subsidies worden ten laatste voor 15 december uitgekeerd op 

het rekeningnummer, dat bij de subsidie-aanvraag werd vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen 

 

Art. 14 : 



De bepalingen van het gemeentelijk reglement houdende aanpassing van het subsidiereglement voor de 

verenigingen voor het dienstjaar 1986, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 1986, en de 

bepalingen van het gemeentelijk reglement houdende de aanvulling van het subsidiereglement met een 

puntensysteem, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 1988, worden opgeheven voor wat het jeugdwerk 

betreft. 

 

Art. 15 : 

Dit reglement wordt aangepast telkens een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan dit noodzakelijk 

maakt.  


