Werkingssubsidies jeugdverenigingen
Artikel 1
Teneinde de kwaliteit van de werking van de jeugdwerkinitiatieven te stimuleren, wordt
een subsidie toegekend die de specifieke werking van elk van de initiatieven financieel
ondersteunt.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor een werkingstoelage, dient het jeugdwerkinitiatief te
voldoen aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 van het reglement basissubsidies.
Artikel 3
Bovendien dient het jeugdwerkinitiatief naargelang de categorie waaronder het valt te
voldoen aan volgende voorwaarden:
§1 Voor jeugdbewegingen:
- de vereniging dient aangesloten te zijn bij een erkende landelijke vereniging
- de vereniging dient minstens 4 activiteiten te organiseren buiten de reguliere
werking van de vereniging. Voor deze activiteiten zijn uitgesloten:
(voorbereidende)
vergaderingen,
tombola’s,
eetfestijnen
en
deur-aandeurverkoop.
§2 Voor jeugdhuizen :
- de vereniging dient aangesloten te zijn bij een erkende landelijke vereniging
- de vereniging dient minstens 4 activiteiten te organiseren buiten de reguliere
werking van de vereniging. Voor deze activiteiten zijn uitgesloten:
(voorbereidende)
vergaderingen,
tombola’s,
eetfestijnen
en
deur-aandeurverkoop.
- het jeugdhuis dient minstens 40 dagen per jaar geopend te zijn.
§3 Voor verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening met jeugdwerking
- de vereniging dient aangesloten te zijn bij een erkende landelijke vereniging
- de vereniging dient minstens 4 voorstellingen te brengen.
§4 Voor verenigingen met jeugdwerking
- de vereniging dient minstens 4 activiteiten te organiseren. Uitgesloten
activiteiten zijn (voorbereidende) vergaderingen en activiteiten die louter op
winstbejag gericht zijn (zoals tombola en eetfestijnen).
Artikel 4
De subsidies worden berekend op basis van het ingediende verslag van het werkjaar dat
loopt van 1 september van het vorig jaar tot en met 31 augustus van het lopend jaar.
Artikel 5
De werkingssubsidies voor de jeugdwerkinitiatieven worden verdeeld op basis van een
puntensysteem. Het puntenaantal wordt op volgende wijze toegekend.

1. aantal actieve verzekerde leden

Punten
…x 1 punt

Bewijzen
Lijst voorleggen

2. aantal bestuursleden (max. 15)
aantal gebrevetteerde animators
aantal gebrevetteerde hoofdanimators

…x 1 punten
…x 3 punten
…x 5 punten

lijst en kopie van
de attesten

3. culturele of sociale activiteit

(geen
activiteiten
gericht
op
puur
winstbejag)
…x 5 punten
In eigen organisatie
…x 10 punten
In samenwerkingsverband
(minimaal 2 Galmaardse verenigingen)
4. Activiteiten eigen aan de werking:
(Geen bestuursvergadering of
voorbereidende vergaderingen)
frequentie van de werking:
> 60 activiteiten
…x 50 punten
40-60 activiteiten
…x 35 punten
20-39 activiteiten
…x 20 punten
< 20 activiteiten
…x 10 punten
5. uitgave van een tijdschrift, ledenblad
(minimum trimesterieel: 4 ex. per jaar)
Up-to-date website
6. medewerking aan de jeugdraad (7/10)

…x 10 punten
…x 10 punten
…x 20 punten

Kopie van
aankondiging,
uitnodiging, affiche
Werkingsverslag
Werkjaar
als
bewijs
toevoegen

Van elke
exemplaar

uitgave

1

Aanwezigheidslijst

7.
Integratie
van
maatschappelijke 15 punten
achterstelling van kinderen en jongeren

Bewijs
van
integratie

8. weekends en bivakken
organisatie (per dag)

Bewijs
volgens
werkingsverslag

in

eigen …x 1 punt

actieve

Artikel 6
Het bedrag van de werkingstoelage wordt bekomen door het totale bedrag voorzien in de
begroting te delen door het aantal punten dat in totaal door alle jeugdwerkinitiatieven
werd behaald. Deze puntwaarde (in euro) wordt dan per vereniging vermenigvuldigd met
het totaal aantal behaalde punten.

Artikel 7
Een activiteit kan slechts één maal in aanmerking komen voor subsidiëring. Dit houdt in
dat de activiteit onder slechts één van de categorieën uit art. 3.5 kan vallen. Bovendien
worden activiteiten die door een hogere overheid betoelaagd werden, uitgesloten in het
kader van dit subsidiereglement.

