Basissubsidie jeugdverenigingen
Artikel 1
De onafhankelijke jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden tot erkenning,
vermeld in artikel 2 van dit reglement en die voor 30 september een jaarverslag hebben
ingediend bij het CBS kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke basistoelage die
wordt toegekend voor het voorbije werkjaar.
Het jaarverslag bevat telkens de volgende gegevens:
- naam van de vereniging
- samenstelling van het bestuur: naam, adres, geboortedatum.
- kopie van de officiële en recentste ledenlijst: naam, adres, geboortedatum.
De persoonsgegevens die in het jaarverslag dienen opgenomen te worden, worden enkel
gebruikt in het kader van de berekening van de uit te keren subsidie. Elke andere vorm
van gebruik van deze gegevens wordt uitgesloten.
-

-

-

-

lijst met namen en adressen van de begeleid(st)ers, verantwoordelijken, met
telkens de vermelding of de betrokkene al dan niet een vorming gevolgd heeft
met het doel om zich te bekwamen in het begeleiden van kinderen en jongeren.
Voor elke begeleid(st)er of verantwoordelijke dient een kopie van het hoogst
behaalde attest bijgevoegd te worden.
overzicht van de activiteiten die ingericht werden met de leden van de vereniging
eventueel een bewijs van deelname aan een jeugdkamp / vakantieverblijf
een kopie van de afgesloten verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van de
leden of een bewijs waaruit blijkt dat de koepelorganisatie voor de verzekering
zorgt.
de laatste versie van de statuten of de doelstellingen van de vereniging
het
rekeningnummer van de vereniging. Bij elke verandering van
rekeningnummer dient een kopie van het volmachtformulier bij de eerstkomende
subsidieaanvraag gevoegd te worden met daarop volgende gegevens: naam van
de vereniging, rekeningnummer en naam van de persoon bevoegd tot het
uitvoeren van financiële handelingen.
uitgave van een tijdschrift, van elke uitgave een exemplaar.
eventuele facturen en betalingsbewijzen m.b.t. jeugdruimte, kadervorming of
projectsubsidie

Artikel 2
Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief aan volgende voorwaarden voldoen:
- voldoen aan de voorwaarden van bovenvermeld decreet;
- geen puur winstgevend doel nastreven;
- een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben voor de
leden;
- minimaal 1 jaar werking kunnen aantonen;
- minimaal 12 leden tellen tussen 3 en 26 jaar waarvan de meerderheid in
Galmaarden gedomicilieerd is;
- geen onderafdeling zijn van een andere plaatselijke vereniging;
- de activiteiten in hoofdzaak organiseren op het grondgebied van de gemeente
Galmaarden;

Artikel 3
De basissubsidie wordt gelijkmatig onder alle erkende jeugdwerkinitiatieven verdeeld.
Het bedrag van de basistoelage wordt bekomen door het totale bedrag voorzien in de
begroting, na aftrek van de eventueel aangevraagde startsubsidies (art. 2.4) te delen
door het aantal jeugdwerkinitiatieven dat volgens de voorwaarden in aanmerking komt
voor de basistoelage.
Artikel 4
Jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan bovenvermelde criteria, maar die echter nog geen
volledig jaar actieve werking kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een
“startsubsidie”. De subsidie bedraagt 300 euro. De vereniging moet daartoe wel erkend
worden in één van de voormelde categorieën en aan de eerder vermelde voorwaarden
voldoen. De erkenning gebeurt bij beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen. Indien de vereniging binnen het jaar opnieuw wordt ontbonden, houdt de
dienst financiële zaken (ontvanger) zich het recht voor om de uitgekeerde subsidie terug
te vorderen.

