SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK
GEMEENTE DENTERGEM

HOOFDSTUK 1:

ALGEMENE BEPALINGEN

Wat?
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de
begroting, voorziet het gemeentebestuur van Dentergem een werkingssubsidie, een
kampsubidie, een huur- en energiesubsidie en een subsidie bouwen en verbouwen voor de
erkende jeugdverenigingen van Dentergem.

Begrippen en voorwaarden
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt en voorwaarden
toegepast:
 Erkende jeugdorganisatie: een jeugdvereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
van de algemene bepalingen
 Lid:
- een kind of jongere die een duidelijk bewijs van aansluiting bij de erkende
jeugdbeweging kan voorleggen
- de leeftijd van de leden moet gesitueerd zijn tussen 6 en 25 jaar. De leeftijd wordt
geteld op basis van geboortejaren in het geldende werkjaar.
- aan een lidmaatschap is een jaarlijkse bijdrage gekoppeld
- de erkende jeugdorganisatie moet naam en adres van de leden kunnen voorleggen
- indien een erkende jeugdorganisatie niet op basis van een lidmaatschap werkt dan
moet “lid” worden geïnterpreteerd “deelnemer”. Het aantal leden wordt gelijkgesteld
aan het “gemiddeld aantal deelnemers”. Dit is het resultaat van het totale aantal
deelnemers aan alle activiteiten gedeeld door het aantal activiteiten.
 Werkjaar: de periode tussen 1 september van het vorige jaar en 31 augustus van het
lopende jaar.
 Dagdeel: een aaneengesloten periode van minimum 2 uur

Wie?
De jeugdvereniging moet aan volgende voorwaarden voldoen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

De jeugdvereniging is een particulier initiatief en streeft geen winstoogmerk na.
De jeugdvereniging organiseert jeugdwerk nl. groepsgerichte, socio-culturele
initiatieven met de jeugd in hun vrije tijd onder educatieve begeleiding. Organisaties
die een jeugdwerking uitbouwen in de sportsector of vanuit het onderwijs wordt
uitgesloten.
De grote meerderheid van de groep is ten minste 6 en ten hoogste 25 jaar oud.
Het bestuur van de vereniging dient voor minimum 50 % uit jongeren tussen 16 en 25
jaar te bestaan. In het bestuur mag geen overwicht zijn van politiek gemandateerden.
De zetel en het secretariaat van de jeugdvereniging zijn gevestigd op het grondgebied
van de gemeente Dentergem.
De jeugdvereniging sluit een verzekering BA af die de burgerlijke aansprakelijkheid
dekt voor de genomen activiteiten.
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7.

Een jeugd- en jongerenvereniging voldoet binnen één werkjaar aan de volgende
minimumcriteria:
- ten minste 15 leden tussen 6 en 25 jaar
- ten minste 10 activiteiten voor de leden
- ten minste 1 begeleider per 15 leden

Een jeugdhuis voldoet binnen één werkjaar aan de volgende minimumcriteria:
1.
2.
3.
4.

zich richten naar alle jongeren in de gemeente tussen 14 en 30 jaar
werken in een vzw structuur
beschikken over een ruimte voor jongerenontmoeting die wekelijks ten minste 6 uren
open is
Jaarlijks tenminste speciale 10 activiteiten voor de doelgroep organiseren.

Overschotten (eventueel)
 een overschot bij de subsidie bouwen en verbouwen wordt overgedragen naar de
werkingssubsidie, te verdelen over de jeugdbewegingen en jeugdhuizen volgens
verhouding beschreven in hoofdstuk 2.
 een overschot bij de projectsubsidie wordt overgedragen naar de kadervorming
 een overschot bij de kadervormings-, kamp-, of huur- en energiesubsidie wordt
overgedragen naar de werkingssubsidie
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HOOFDSTUK 2:

WERKINGSSUBSIDIE

Begrippen en voorwaarden
Begeleider:
• een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en begeleiden van kinderen en
jongeren in een erkende jeugdvereniging
• de erkende jeugdorganisatie moet naam en adres van de begeleiders kunnen voorleggen
• per erkende jeugdvereniging worden maximaal 2 volwassen begeleiders in aanmerking
genomen
• Begeleider met (hoofd)animatorattest of gelijkgesteld: de begeleider bezit het
(hoofd)animatorattest of volgde een (hoofd)animatorcursus in het afgelopen werkjaar
• Begeleider met (hoofd)instructeurattest of gelijkgesteld: de begeleider bezit het
(hoofd)instructeurattest of volgde een (hoofd)instructeurcursus in het afgelopen werkjaar
Kadervorming:
• De samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van
jeugdwerkinitiatieven
• De erkende jeugdvereniging maakt een overzicht van alle gevolgde kadervorming dat niet
leidt of kan leiden naar een attest
• Er wordt de som gemaakt van de kadervormingsuren per jeugdvereniging
Activiteit
Een activiteit voldoet aan volgende voorwaarden:
• Een duur van één dagdeel, dus minstens 2 uur
• De activiteit vormt één geheel en vindt plaats op één afzonderlijke dag
• Minstens één van de volgende acht functies komt tijdens de activiteit aan bod:
ontmoeting, kadervorming, vorming, recreatief spel, amateuristische kunstbeoefening,
dienstverlening, werken aan structuurverandering, bevorderen van integratie van groepen
die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan
• Een activiteit is gericht naar de leden en/of hun ouders; voor een jeugdhuis moeten de
activiteiten gericht zijn naar alle jongeren en/of hun ouders
• Voor een erkende jeugdverenging wordt de som gemaakt van alle activiteiten die door alle
afdelingen afzonderlijk worden georganiseerd
Meerdaagse activiteiten
Een meerdaagse activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Een duur van minimaal 2 dagdelen, dus minstens 6 uur
• De meerdaagse activiteit vormt één geheel en spreidt zich over minstens 2 dagen
• De meerdaagse activiteit telt 1 of 2 overnachtingen
• Minstens één van de volgende acht functies komt tijdens de activiteit aan bod:
ontmoeting, kadervorming, vorming, recreatief spel, amateuristische kunstbeoefening,
dienstverlening, werken aan structuurverandering, bevorderen van integratie van groepen
die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan
• Een meerdaagse activiteit richt zich naar de leden
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•

Per erkende jeugdvereniging kunnen verschillende meerdaagse activiteiten gesubsidieerd
worden voor zover deze plaats vinden op een verschillende verblijfplaats en voor zover
een apart programma kan worden voorgelegd.

Aanwezigheid op de jeugdraad
Voorwaarden:
• Enkel de aanwezigheden op de algemene vergadering komen in aanmerking
• De aanwezigheid wordt per jeugdvereniging geteld, niet per vertegenwoordiger van een
jeugdvereniging
• Enkel de aanwezigheid telt, verontschuldigingen worden niet in aanmerking genomen
• Dit criterium wordt bijgehouden door de jeugddienst

Wat?
De basis- en werkingssubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking
van de erkende jeugdverengingen.

Wie?
Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de jeugdverenigingen voldoen aan de
erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in de algemene bepalingen van dit
subsidiereglement.
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Hoeveel?
Bedrag
Elke erkende jeugdorganisatie ontvangt een vaste basissubsidie van 250 euro.
Daarnaast wordt een variabele werkingssubsidie berekend op basis van de volgende
werkingscriteria, te vervullen binnen één werkjaar en geordend per jeugdwerkvorm:
A. JEUGD- en JONGERENBEWEGINGEN

Nr.

Criterium

Wat

punten

1.

Aantal leden

Per 3 leden

1p

2.

Aantal tijdschriften

Per gepubliceerd tijdschrift

5p

3.

Aantal en niveau
Attesten kadervorming

5.

Per voorgelegd attestnummer:
- animator
2p
- hoofdanimator
4p
- instructor
4p
- hoofdinstructor
4p
Uren kadervorming
Per uur kadervorming dat niet
1 p met
leidt of kan leiden naar een
een maximum
attest
van 10 p.
Aanwezigheid op de jeugdraad Per aanwezigheid
1p

6.

Aantal activiteiten

4.

8.

Per activiteit van 1 dagdeel
Activiteit van minimum 4
dagdelen
Aantal meerdaagse activiteiten Met 1 overnachting
Met 2 overnachtingen
Aantal vormingsmomenten
Per vormingsactiviteit

3p
4p
7p
5p

9.

Website

5p

7.
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B. JEUGDHUIS 1.000 euro

Nr.

Criterium

Wat

punten

INFORMATIE EN ONTMOETING
1.

Aantal openingsuren

2.

Aantal tijdschriften

3.

Website

4.

Deelname Jeugdraad

Per 3 openingsuren in de week
Maximum 1 per avond
Per gepubliceerd tijdschrift
Beschikken over een actuele
website
Per aanwezigheid

5p
10 p
10 p
10 p

VORMING EN KADERVORMING
4.

Aantal en niveau
Attesten kadervorming

5.

Uren kadervorming

6.

Aantal vormingsmomenten

Per voorgelegd attestnummer:
- animator
- hoofdanimator
- instructor
- hoofdinstructor
Per uur kadervorming dat niet
leidt of kan leiden naar een attest
Per vormingsactiviteit

2p
4p
4p
4p
1 p met een
maximum van
10 p.
100 p

RECREATIE EN CULTUUR
7.

Aantal optredens

8.

Recreatieve en culturele
activiteiten

Per optreden oa. Muziekfestival,
stand-up komedie, poëzieavond
Per activiteit:
Vb. kwis, debat, themamuziekavond, sportactiviteiten,
uitstappen, film, kickertornooi,
karaoke, met uitzondering van
fuiven

150 p
100 p

Startende Verenigingen
Startende verenigingen die een werkingssubsidie willen ontvangen maar nog niet voldoende
aan de erkenningsvoorwaarden in de algemene bepalingen kunnen bij wijze van ingroei en
voor maximum 1 jaar een startsubsidie aanvragen gedurende het werkjaar. De startende
jeugdvereniging moet tegemoet komen aan de volgende voorwaarden:
 Voldoen aan de eerste drie erkenningsvoorwaarden van de algemene bepalingen
 Zich voornemen om te voldoen aan de 4de erkenningsvoorwaarde van de passende
jeugdwerkvorm gedurende het lopende werkjaar.
De startsubsidie bedraagt 250 euro en moet uiterlijk 2 maanden na de officiële startdatum
worden aangevraagd.
Bij de eerstvolgende aanvraag voor de werkingssubsidie door de jeugdvereniging wordt het
bedrag van de startsubsidie afgetrokken van de totale werkingssubsidie.
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Aanvraag
De aanvraag gebeurt als volgt:
 Op straffe van verval vóór 1 oktober
 Op speciale formulieren verkrijgbaar bij het gemeentebestuur
 Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat 1,
8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
 Bij aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die toelaat
om te controleren of de aanvragers voldeden aan de criteria van dit reglement.
Dit dossier omvat:
- een officiële ledenlijst
- een overzicht van de nummers van de attesten of bewijzen van de gevolgde
kadervorming
- een overzicht van alle gewone een meerdaagse activiteiten + de datum van de activiteit
 Vóór 30 november zal het gemeentebestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De
aanvragers krijgen hierover vóór 15 december bericht. De uitbetaling gebeurt vóór 31
december.
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HOOFDSTUK 3:

KAMPSUBSIDIE

Begrippen en voorwaarden
Kamp:

Een kamp is een meerdaagse activiteit die door een erkende jeugdvereniging
wordt georganiseerd voor haar leden en begeleiders en dat aan de volgende
voorwaarden voldoet:
• Een kamp telt minimaal 4 dagen en 3 overnachtingen en gebeurt in een
aangepast omgeving tijdens een vakantieperiode in het binnen- of
buitenland met gekwalificeerde begeleiding.
• Gedurende het hele kamp is er minstens 1 begeleider per 20 deelnemers
• Per erkende jeugdvereniging kunnen verschillende kampen gesubsidieerd
worden voor zover deze kampen plaats vinden op een verschillende
verblijfsplaats of voor zover een apart kampprogramma kan worden
voorgelegd.
• Jaarlijks kan maximaal één kamp per afdeling gesubsidieerd worden.

Deelnemer:

Een kamp richt zich naar de leden en de begeleiders;
De leden, de begeleiders en de kookploeg die gedurende de volledige
kampperiode aanwezig zijn komen als deelnemers voor het kamp in
aanmerking.

Wat?
De kampsubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdverenigingen voor de kosten
die verbonden zijn aan de organisatie van een kamp.

Wie?
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de jeugdverenigingen voldoen aan de
erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in de algemene bepalingen van dit
subsidiereglement.

Bedrag
De kampsubsidie is een variabele subsidie die wordt berekend op basis van het aantal
overnachtingen, het aantal deelnemers en de enkele afstand tot de verblijfsplaats:
• Aantal overnachtingen x aantal deelnemers = totaal p
• Enkele afstand per 10 km = 1p met een maximum van 50 p.

Aanvraag
Het aanvragen en beslissen over de subsidie verloopt volgens de volgende procedure. De
aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
 Op straffe van verval vóór 1 oktober
 Op speciale formulieren verkrijgbaar bij het gemeentebestuur
 Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat 1,
8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
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 Bij aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die toelaat
om te controleren of de aanvragers voldeden aan de criteria van dit reglement.
Dit dossier omvat een lijst van de deelnemers (leden, begeleidings- en kookploeg) aan het
kamp en een publicatie waaruit de kampplaats en het aantal overnachtingen tijdens het
kamp kunnen opgemaakt worden.
 Vóór 30 november zal het gemeentebestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De
aanvragers krijgen hierover vóór 15 december bericht. De uitbetaling gebeurt vóór 31
december.
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HOOFDSTUK 4:

HUUR- EN ENERGIESUBSIDIE

Begrippen
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:
•

•
•

Jeugdlokaal:

Een jeugdlokaal is een infrastructuur die door een jeugdvereniging
permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en gelegen is op
het grondgebied van de gemeente Dentergem;
Tot ‘jeugdlokaal’ behoren alle ruimtes die door de jeugdvereniging
worden benut voor de werking (inclusief het sanitaire gedeelte) en de
opslag van materiaal.
Eigen jeugdlokaal:
het jeugdlokaal is eigendom van de jeugdvereniging of
bijhorende vzw.
Huren van jeugdlokaal: een jeugdlokaal dat tijdens het werkjaar permanent wordt
gehuurd door de jeugdorganisatie voor reguliere werking; de
huur van jeugdverblijfscentra voor weekends of kampplaatsen
en de huur van gemeentelijke infrastructuur komen niet in
aanmerking.

Wat?
De huur- en energiesubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdverenigingen voor
de kosten die verbonden zijn aan het huren en bezitten van jeugdlokalen, bedoeld voor de
reguliere werking.

Wie?
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de jeugdverenigingen voldoen
aan:
•
•

De erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in de algemene bepalingen van dit
subsidiereglement.
Een lokaal bezitten en/of huren voor de reguliere werking van de jeugdvereniging

Bedrag
JEUGD- en JONGERENVERENIGINGEN
De huur- en energiesubsidie is een variabele subsidie die als volgt wordt berekend:
• De huursubsidie en energiesubsidie bedraagt 25 % van het jaarlijkse huurbedrag
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JEUGDHUIZEN
De huur- en energiesubsidie is een variabele subsidie die als volgt wordt berekend:
•
De huur- en energiesubsidie bedraagt 15 % van het jaarlijkse huurbedrag

Overschot of tekorten
Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan
is de datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen
naar het volgende jaar.
Indien er overschotten zijn op het voorziene krediet op de begroting dan wordt het overschot
overgedragen naar het krediet bestemd voor de werkingssubsidies ter ondersteuning van de
erkende jeugdverenigingen in Dentergem (te verdelen over jeugdbewegingen en jeugdhuizen
volgens verhouding beschreven in hoofdstuk 2).

Aanvraag
Het aanvragen en beslissen over de subsidie verloopt volgens de volgende procedure. De
aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
 Op straffe van verval vóór 1 oktober
 Op speciale formulieren verkrijgbaar bij het gemeentebestuur
 Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat 1,
8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
 Bij aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die toelaat
om te controleren of de aanvragers voldeden aan de criteria van dit reglement.
Dit dossier bevat voor de jeugdverenigingen die een jeugdlokaal huren een afschrift van
het huurcontract van het jeugdlokaal. Indien de situatie op het vlak van de jeugdlokalen
voor de jeugdvereniging ongewijzigd is gebleven, dan blijven de bewijzen van het vorige
werkjaar gelden. Daarnaast wordt ook een kopie ingediend van de energiefacturen (gas,
elektriciteit, mazout, …)
 Vóór 30 november zal het gemeentebestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De
aanvragers krijgen hierover vóór 15 december bericht. De uitbetaling gebeurt vóór 31
december.

Subsidiereglement Dentergem

11

HOOFDSTUK 5:

SUBSIDIE BOUWEN EN VERBOUWEN

Begrippen
In dit reglement worden volgende begrippen gebruikt:
•

•
•

Jeugdlokaal:

Een jeugdlokaal is een infrastructuur die door een jeugdvereniging
permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en gelegen is op
het grondgebied van de gemeente Dentergem;
Tot ‘jeugdlokaal’ behoren alle ruimtes die door de jeugdvereniging
worden benut voor de werking (inclusief het sanitaire gedeelte) en de
opslag van materiaal.
Eigen jeugdlokaal:
het jeugdlokaal is eigendom van de jeugdvereniging of
bijhorende vzw.
Kosten: alle kosten die verbonden zijn aan het bouwen en verbouwen van een
jeugdlokaal of het kopen van grond voor het bouwen van een jeugdlokaal
Kosten voor materiaal, de huur en aankoop van materiaal, receptiekosten,
aanleg van nutsvoorzieningen, controle door keuringorganisaties

Wat?
De subsidie bouwen en verbouwen is een tegemoetkoming aan de erkende
jeugdverenigingen voor de kosten die verbonden zijn aan:
•
•

Kleine herstellingswerken, een buitengewoon onderhoud of grote verbouwingen van een
jeugdlokaal; deze werken dragen bij tot een veilig, net en hygiënisch jeugdlokaal
Het bouwen van een eigen jeugdlokaal en het verwerven van gronden voor het bouwen
van een eigen jeugdlokaal

Wie?
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moeten de jeugdverenigingen
aan de volgende voorwaarden tegemoet komen:
• Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in de algemene bepalingen
• Een eigen jeugdlokaal bezitten of een afschrift voorleggen waarin de eigenaar van het
jeugdlokaal verklaart dat de infrastructuur voor een komende periode van minstens 5 jaar
aan die jeugdorganisatie zal worden verhuurd
• Beschikken over de nodige vergunningen en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen ter
zake

Bedrag
Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 15 % van de bewezen kosten.

Overschot of tekorten
Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan
is de datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen
naar het volgende jaar.
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Indien er overschotten zijn op het voorziene krediet op de begroting dan wordt het overschot
overgedragen naar het krediet bestemd voor de werkingssubsidies ter ondersteuning van de
erkende jeugdverenigingen in Dentergem ( te verdelen over jeugdbewegingen en jeugdhuizen
volgens verhouding beschreven in hoofdstuk 2).

Voorschotregeling
Erkende jeugdverenigingen die van dit reglement willen gebruik maken maar nog niet de
nodige facturen of bewezen kosten kunnen voorleggen kunnen gedurende het lopende
werkjaar een voorschot ontvangen. De jeugdvereniging moet tegemoet komen aan de
volgende voorwaarden:
• Aan alle voorwaarden voldoen, met uitzondering van de gevraagde facturen of bewezen
kosten;
• Een kostenraming voorleggen van minimum 500 euro
Het voorschot bedraagt maximaal 5 % van de geramde kosten. Het resterende saldo wordt
samen met de werkings-, kamp- en huur- en energiesubsidie uitbetaald.

Aanvraag
Het aanvragen en beslissen over de subsidie verloopt volgens de volgende procedure. De
aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
• De aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de werken en op straffe van verval vóór 1
oktober, aanvragen in oktober, november en december worden verwezen naar het
volgende jaar;
• Op speciale formulieren verkrijgbaar bij de jeugddienst;
• Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat 1,
8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
• Bij de aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die toelaat
om te controleren of de aanvragers voldoet/voldeed aan de criteria van dit reglement. Dit
dossier bevat een afschrift van het huurcontract (voor wie een jeugdlokaal huurt), een
beschrijving van de werken, een opgave van uitvoerders, een raming van kosten, een
bouwvergunning indien nodig en de ontvangen facturen;
• Vóór 30 november zal het gemeentebestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De
aanvragers krijgen hierover vóór 15 december bericht. De uitbetaling gebeurt vóór 31
december.
• De beslissing van het gemeentebestuur zal gebeuren op basis van de graad van
dringendheid van de werken. Wanneer meer kosten kunnen bewezen worden die recht
geven op een hoger bedrag dan de maximumsubsidie, dan kan maximaal twee jaar na
elkaar een aanvraag voor investeringssubsidie worden ingediend. In dat geval geeft de
goedkeuring van het gemeentebestuur voor een eerste schijf ook prioriteit voor het
resterende gedeelte van de aanvraag in het daarop volgende jaar.
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HOOFDSTUK 6:

PROCEDURE

Ontvangen van subsidie
Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels:
 De jeugdvereniging moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de
vereniging.
 De jeugdvereniging moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is dan
6.200 euro.

Controle
In toepassing van de wet van 14 september 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:
 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
 Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van
nieuwe subsidies opschorten;
Voor subsidies onder de 25.000 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5
paragraaf 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen waarbij zowel bij
de aanvraag als na afloop van het werkjaar een verslag inzake beheer en financiële toestand,
rekeningen en balans, dienen te worden ingediend.

Beslissing
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassings-voor
waarden van het reglement.

In werking
Dit reglement treedt in werking vanaf …….
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KADERVORMINGSSUBSIDIE
VOOR JONGEREN

Algemeen
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de
begroting, voorziet het gemeentebestuur een kadervormingssubsidie voor jongeren van
Dentergem.

Begrippen
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:
 Erkende jeugdvereniging:





een jeugdvereniging die voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden van de algemene bepalingen van
het subsidiereglement;
Dagdeel: een aaneengesloten periode van minimum 2 uur;
Jaar:
de periode tussen 1 september van het lopende jaar en 31 augustus van het
voorbije jaar;
Kadervorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke
en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het
animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven;
Begeleid(st)er: een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en begeleiden
van kinderen en jongeren in een erkende jeugdvereniging;

Wat?
De kadervormingssubsidie is een tegemoetkoming aan de jongeren van
Dentergem voor de kosten die verbonden zijn aan het volgen van kadervorming.
Deze kadervorming voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Een duur van minimaal 3 dagdelen, dus minstens 6 uur;
 De deelnameprijs is minimaal 10 euro;
 De gevolgde kadervorming kan leiden tot een attest van animator, hoofdanimator,
instructeur of hoofdinstructeur maat dit is niet noodzakelijk;
 De gevolgde kadervorming kan georganiseerd worden door een erkende landelijke of
regionale jeugdorganisatie maar dit is niet noodzakelijk;
 De gevolgde kadervorming kan georganiseerden worden door een erkende landelijke of
regionale jeugdorganisatie maar dit is niet noodzakelijk;

Wie?
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moet de
aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar worden in het jaar van de aanvraag;
 Wonen in de gemeente;
 Geen kadervormingsubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente.
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Bedrag
Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 50 % van de deelnameprijs met een
maximum 75 euro per cursus.

Aanvraag en beslissing
Het aanvragen en beslissing over de subsidie verloopt volgens de volgende
procedure.
 De aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
• Ten laatste drie maand na de kadervorming en op straffe van verval vóór 1 oktober;
aanvragen in oktober, november en december worden verwezen naar het volgende
jaar;
• Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat
1, 8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
• Bij aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die
toelaat om te controleren of de aanvragers voldeden aan de criteria van dit reglement.
Dit bewijs vermeldt de naam, het adres, de geboortedatum en het rekeningnummer van
de deelnemer, de plaats, de datum en de deelnameprijs van de kadervorming, het
aantal uren gevolgde kadervorming en de stempel en handtekening van de organisator.
• Uiterlijk drie maand na de aanvraag en vóór 30 november zal het gemeentebestuur een
beslissing treffen over de subsidiëring. De aanvragers krijgen hierover uiterlijk vier
maand na de aanvraag en vóór 15 december bericht. De uitbetaling gebeurt uiterlijk
vijf maand na de aanvraag en vóór 31 december. Een positieve beslissing van het
gemeentebestuur voor de aanvraag van een kadervormingssubside geldt automatisch
als bewijs voor kadervorming in de werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen,
indien van toepassing.

Ontvangen van de subsidie
Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart
rekeningnummer, op naam van de aanvrager of zijn/haar ouder(s).

Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:
 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
 Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van
nieuwe subsidies opschorten;
Voor subsidies onder de 25.000 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5
paragraaf 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen waarbij zowel de
aanvraag als na afloop van het werkjaar een verslag inzake beheer en financiële toestand,
rekeningen en balans, dienen te worden ingediend.
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Overschot of tekorten
Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan
is de datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen
naar het volgende jaar.
Indien er overschotten zijn op het voorziene krediet op de begroting dan wordt het overschot
overgedragen naar het krediet bestemd voor de werkingssubsidies ter ondersteuning van de
erkende jeugdverenigingen in Dentergem.

Beslissing
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de
toepassingsvoorwaarden van het reglement.

In werking
Dit reglement treedt in werking vanaf
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PROJECTSUBSIDIE
VOOR JEUGDINITIATIEVEN

Algemeen
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de
begroting, voorziet het gemeentebestuur een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven in de
Dentergem.

Begrippen
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:
 Erkende jeugdvereniging:
 Jaar:

een jeugdvereniging die voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden van de algemene bepalingen van
het subsidiereglement;
de periode tussen 1 september van het vorige werkjaar en 31 augustus van het
lopende jaar;

Wat?
De projectsubsidie is een tegemoetkoming aan organisatoren van
jeugdinitiatieven voor de kosten die verbonden zijn aan het organiseren van
initiatieven voor de jeugd. De ingediende projecten moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 Algemeen:
• Een in tijd en in ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdsspanne van
maximum 6 maand;
• Speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van de gemeente;
• Het toont duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een
groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een grote
zelfstandigheid en herkenbaarheid;
 Qua doelgroep
• Duidelijk en exclusief naar een doelgroep die zich in duidelijke meerderheid bevindt
in de leeftijdsgroep van 6 tot 25 jaar;
• Het project richt zich naar kinderen en jongeren die wonen in Dentergem;
 Qua doel, onderwerp en methode
• Ze sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en jongeren;
• Ze sluiten aan bij één of meer van de volgende acht functies: spel, kadervorming,
vorming, amateuristische kunstbeoefening, ontmoeting, dienstverlening, werken aan
structuurveranderingen, bevorderen van integratie door de opvang en begeleiding van
groepen die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren
bestaan;
 financieel
• de organisatie van het project houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen
winstoogmerk.
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Wie?
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moet de
aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
 ofwel is de aanvrager een erkende jeugdvereniging, dan gelden de volgende regels:
• het project mag niet worden ingebracht als activiteit in de werkingssubsidie;
• het project past niet in de reguliere werking van de jeugdorganisatie; de geïnvesteerde
tijd, geld en energie zij opvallend (bv. jubileumfeest, samenwerking met andere
jeugdverenigingen, optreden, happening, …)
 Ofwel een groepje van minimaal 3 jongeren die zich in een occasioneel verband rond een
project verzamelt. De aanvragers zijn ook de wettelijke organisatoren en ze zijn voor 2/3
jonger dan 25 jaar en 2/3 woont in Dentergem.

Bedrag 1.875 euro
De ingediende projecten worden beoordeeld volgens de volgende criteria:

criteria
Kleine projecten
Middelgrote projecten
Grote projecten

tijdspanne

Aantal punten

1 dagdeel

3

1 dag

5

Meerdaagse activiteit

10

Aanvraag en beslissing
Het aanvragen en beslissing over de subsidie verloopt volgens de volgende
procedure.
 De aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
• Ten laatste één maand vóór het project en op straffe van verval vóór 1 oktober;
aanvragen in oktober, november en december worden verwezen naar het volgende
jaar;
• Via een brief gericht aan het gemeentebestuur van Dentergem, jeugddienst, Kerkstraat
1, 8720 Dentergem. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
• Bij aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die
toelaat om te controleren of de aanvrager voldoet/voldeed aan de criteria van dit
reglement. Het dossier bevat de essentiële informatie rond het project (wie, wat, waar,
voor wie, doel, methode) en een begroting met de geramde kosten.
 Als alle aanvragen binnen zijn zal de Jeugdraad deze projecten bekijken, evalueren en
coderen volgens bovenstaand schema.
Indien er projecten ingediend zijn door derden worden zij uitgenodigd op de vergadering
van de Jeugdraad.
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Ontvangen van de subsidie
Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart
rekeningnummer, op naam van een erkende jeugdvereniging of een jongere ouder dan 18 jaar.

Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:
 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
 Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van
nieuwe subsidies opschorten;
Voor subsidies onder de 25.000 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5
paragraaf 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen waarbij zowel de
aanvraag als na afloop van het werkjaar een verslag betreffende beheer en financiële toestand,
rekeningen en balans, dienen te worden ingediend.

Beslissing
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de
toepassingsvoorwaarden van het reglement.
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