
 

Reglement kampsubsidies 

 
 

1. Algemene bepalingen 

 

Art.1 (budget) Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting 

en in toepassing van het goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan, kan door het gemeentebestuur een 

subsidie toegekend worden aan de erkende jeugdwerkintiatieven welke een jeugdkamp organiseren 

dat voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit reglement.  

 

Art. 2 (doel) Dit reglement heeft tot doelstelling, de jeugdbewegingskampen financieel te 

ondersteunen. 

 

Art. 3   (wie) Komen in aanmerking voor kampsubsidies, de plaatselijk erkende jeugdwerkinitiatieven 

die een werking opzetten tijdens de vakantie,  door middel van een meerdaags verblijf  in het binnen 

of buitenland.  

 

 

2. Algemene voorwaarden 

 

Art. 4  De duur van de jeugdvakantie omvat één of  meerdere verblijven van telkens ten minste 5 

overnachtingen. De vakantieperiode die in aanmerking wordt genomen, loopt van 15 juni tot 15 

september. 

 

Art. 5  Tijdens de gehele duur van de jeugdvakantie moet er één hoofdverantwoordelijke aanwezig 

zijn, die ten minste éénentwintig jaar is en aanspreekbaar moet zijn over de gang van zaken op het 

kampterrein. Hij moet ook het in artikel 12 bepaalde kampdossier en het huishoudelijke reglement 

kunnen toelichten, indien er naar gevraagd wordt. 

 

Art. 6  Tijdens de gehele duur van de jeugdvakantie moet er minimum één begeleider aanwezig zijn 

die over een basisattest animator beschikt of  drie jaar leidingservaring. 

 

Art. 7 Voor en nawacht komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 

Art. 8  Er moet een aparte, rustige ruimte voorzien worden waar een EHBO-post kan ingericht 

worden. Er moet minimum één EHBO-verantwoordelijke worden aangeduid, alsook één met 

basismateriaal uitgeruste EHBO-koffer aanwezig zijn. 

 

Art. 9 Indien een jeugdvakantie georganiseerd wordt  in gebouwen dienen de minimale 

voorzieningen ter beschikking te zijn. Hieronder verstaan we voldoende slaap-, eet-, en speelruimte, 

een behoorlijk ingerichte keuken, voldoende sanitaire voorzieningen en indien mogelijk een aparte 

materiaalruimte. Dit alles met een oppervlakte in verhouding tot het totaal aantal deelnemers. 

 

Art. 10  Indien een jeugdvakantie georganiseerd wordt in tenten dient het gehele tentenkamp, rekening 

houdend met het aantal deelnemers, voldoende mogelijkheden te verschaffen tot behoorlijk 

overnachten, spelen,  koken en eten. Bovendien moet er voor de kampeerders ten allen tijde drinkbaar 

water voorzien zijn. Hygiënische toiletten en de EHBO-post moeten op een loopafstand bereikbaar 

zijn.        

 

Art. 11  De in artikel 9 en 10 vernoemde ruimtelijke voorzieningen moeten gedurende de gehele 

kampperiode hygiënisch en in ordelijk en veilige staat gehouden worden.  



 

Art. 12 Op het kamp moeten de gegevens van het kamp ter inzage liggen. Het kampdossier bevat 

volgende gegevens : een dagelijkse ledenlijst, de afdelingsprogramma’s,  het kampthema, 

kampboekhouding, brevetten van de monitoren. 

Voor elke kampperiode moet een huishoudelijke reglement worden opgesteld waarin de bepalingen in 

verband met hygiëne, veiligheid, gezondheid, maaltijden, dagindeling, rustpauzes bepaald zijn. 

 

Art. 13  De wettelijke aansprakelijkheid van de verenigingen ten opzichte van derden alsmede de 

lichamelijke  letsels van gebruikers en medewerkers  moeten gedekt worden door een verzekering. 

 

Art. 14 Tijdens de gehele duur van de jeugdvakantie participeren aan de activiteiten minimum 10 

deelnemers waarvan 2/3 jonger is dan 20 jaar en waarvan minimum 2/3 afkomstig  is van Zoersel. 

    

 

3. Procedure 

 

Art. 15 De aanvraag voor kampsubsidies moet jaarlijks voor 15 juni ingediend worden bij het 

gemeentebestuur. Hierin moet de kampperiode, het kampadres (telefoon), de hoofd- en EHBO-

verantwoordelijke  vermeld zijn. 

   

Art. 16 Binnen het algemene subsidiedossier dat elke erkende vereniging op het einde van het jaar 

invult, onder de rubriek B 3 Kampen, zullen alle gegevens opgevraagd worden die nodig zijn om het 

bedrag van de subsidie te berekenen.  

In bijlage van het dossier zal dan wel gevraagd worden naar een door de kampbaas ondertekende 

aanwezigheidslijst (met de adressen van de deelnemers) en een dubbel van de attesten van de 

begeleiders.   

  

 

4. Berekeningswijze 

 

Art. 17 Voor de verdeling van de kampsubsidies wordt als criterium het aantal deelnemerdagen 

gehanteerd.  

a) Het aantal deelnemersdagen wordt bekomen door het aantal deelnemers van de in aanmerking 

komende jeugdkampen x het aantal dagen aanwezigheid. 

b) Door het voorziene krediet te delen door de som van het aantal deelnemersdagen van 

alle in aanmerking komende jeugdkampen, bekomt men de gemeentelijke subsidie per deelnemer per 

dag. Gezien de berekeningswijze kunnen zich geen overschotten voordoen. 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt voor het einde van het kalenderjaar op de op het 

evaluatieformulier vermelde rekeningnummer. 

 

5. Slotbepalingen 

 

Art. 18  Dit reglement wordt aangepast telkens een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan dit 

noodzakelijk maakt of als de jeugdraad dit nodig acht. 

 

 


