
Subsidiereglement 
 

Reglement voor de erkenning en de betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven in de gemeente 

Bever 

 

Algemene voorwaarden 
 

  ERKENNING 

 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, 

kunnen aan de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende 

jeugdwerkinitiatieven subsidies worden verleend volgens de normen en voorwaarden 

die in dit reglement worden vastgelegd in toepassing van het jeugdwerkbeleidsplan. 

 

 

  INTREKKEN VAN DE ERKENNING 

  

De erkenning kan door het College worden ingetrokken indien het jeugdwerkinitiatief 

niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. De intrekking van de 

erkenning heeft het verlies van het recht op subsidie voor gevolg voor het jaar waarin 

de misbruiken vastgesteld werden. 

 

 

 JEUGDWERKINITIATIEVEN 

 

Overeenkomstig het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van 

gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een 

jeugdwerkbeleid, worden onder jeugdwerkinitiatieven verstaan: groepsgerichte 

sociaalculturele initiatieven met kinderen en jongeren van 6 jaar tot 25 jaar in de 

vrije tijd onder educatieve begeleiding. Deze initiatieven dienen minimaal één van de 

volgende functies te vervullen. 

 

o Ontmoeting 

o Spel 

o Creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening 

o Vormingsactiviteiten 

o Kadervorming 

o Dienstverlening 

o Werken aan structuurveranderingen 

o Bevorderen van integratie van maatschappelijk achtergestelde kinderen en 

jongeren 

 

 

Noot: Jeugdsportverenigingen kunnen geen aanspraak maken op deze subsidiëring. 



  VOORWAARDEN TOT ERKENNING 

 

Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief daarenboven aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

 

o de organisatie mag geen winst na streven een verzekering voor burgelijke 

aansprakelijkheid en verzekering van de eigen leden hebben afgesloten 

o minimaal 1 jaar werking kunnen aantonen 

o geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid bestaat uit jongeren 

(tussen 16 en 26 jaar) 

o geen onderafdeling zijn van een andere plaatselijke vereniging  

o gevestigd zijn in Bever 

o activiteiten organiseren in de gemeente Bever 

o aangesloten zijn bij een erkende landelijke vereniging 

 

 BETOELAGING 

 

De onafhankelijke jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden tot 

erkenning en die voor 30 september een jaarverslag hebben ingediend bij het College 

kunnen aanspraak maken op een basissubsidie. 

 

Het bedrag van de basissubsidie wordt bekomen door het bedrag voorzien in de 

begroting voor de basissubsidie te delen door het aantal jeugdwerkinitiatieven dat in 

aanmerking komt voor deze subsidie. De toelage voorzien voor de basissubsidie 

bedraagt 20% van de toelagen die begroot werden onder ‘Subsidies aan 

jeugdverenigingen (76102/332-03)’. 

 

Jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie indien zij aan de 

voorwaarden tot erkenning voldoen en tijdig een jaarverslag overmaken aan het 

College. 

 

Het bedrag dat het jeugdwerkinitiatief ontvangt als werkingssubsidie wordt berekend 

aan de hand van een puntensysteem dat het jaarverslag quoteert. 

 

Het subsidiebedrag dat in de begroting voorzien werd voor de werkingssubsidies 

wordt gedeeld door het totaal aantal punten dat toegekend werd aan elke 

jeugdverenigingen. 

Het bekomen quotiënt is de waarde van 1 punt. 

Het bedrag dat de vereniging ontvangt als werkingssubsidie wordt gelijk gesteld aan 

het aantal behaalde punten vermenigvuldigd met de waarde van één punt. 



Subsidiëring van jeugdverenigingen 
 

 MELDING EN AANVRAAG 

 

De vereniging die basis- en werkingssubsidies wenst te ontvangen, moet ten laatste op 

30 september van het jaar waarvoor de subsidies aangevraagd, bij het College een 

jaarverslag voorleggen van het vorige werkjaar, met daarin de volgende gegevens: 

 

o Naam van de vereniging 

o Kopie van de officiële ledenlijst 

o Samenstelling van het bestuur: naam, adres, geboortedatum 

o Lijst met namen en adressen van de leid(st)ers, verantwoordelijken, met 

telkens de vermelding of de betrokkene al dan niet een basisattest heeft. 

o Een kopie van de attesten of getuigschriften van de gevolgde vorming door de 

begeleiding 

o Verslag van de activiteiten die gericht werden naar alle leden van de 

vereniging 

o Een kopie van de afgesloten verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en 

de verzekering van de leden 

o Bij een eerste aanvraag: een kopie van de statuten of de doelstellingen van de 

vereniging 

o Vermelding van het post- of rekeningnummer van de vereniging 

 

 

 SUBSIDIERING 

 

De basissubsidie wordt gelijk verdeeld onder de verenigingen die tijdig hun aanvraag 

hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden tot erkenning. 

 

De vereniging ontvangt een werkingssubsidie op basis van het bij het College 

ingediende jaarverslag dat ingediend wordt voor 30 september. 

 

 

Subsidiëring van verenigingen met jeugdwerking 
 

 VOORWAARDEN 

 

o Voldoen aan de voorwaarden tot erkenning 

 

 

 MELDING EN AANVRAAG 

 

De vereniging die basissubsidies wenst te ontvangen, moet ten laatste op 30 september 

van het jaar waardoor de subsidies worden aangevraagd, bij het College een 

jaarverslag voorleggen van het vorige werkjaar, met daarin de volgende gegevens: 

 

o Naam van de vereniging 

o Samenstelling van het bestuur, verantwoordelijken: naam, adres, 

geboortedatum 

o Een kopie van de officiële ledenlijst 



o Een kopie van de attesten of getuigschriften van de gevolgde vorming door de 

begeleiding 

o Verslag van de activiteiten die gericht werden naar alle leden van de 

vereniging 

o Een bewijs van deelname aan een jeugdkamp of vakantieverblijf van minstens 

5 dagen 

o Bij een eerste aanvraag: een kopie van de statuten of de doelstellingen van de 

vereniging 

o Vermelding van het post- of rekeningnummer van de vereniging 

 

 SUBSIDIERING 

 

De basissubsidie wordt gelijk verdeeld onder de erkende verenigingen die tijdig hun 

aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 

 

Noot: Jeugdsportverenigingen kunnen geen aanspraak maken op deze subsidiëring. 

 

Werkingssubsidies 
 

Het op de begroting voorziene krediet kan aangewend worden voor de werking van de jeugd- 

en jongerenverenigingen op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt 

van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. De subsidies worden 

berekend op basis van een volledige jaarverslag. De werkingssubsidies voor de 

jeugdwerkinitiatieven wordt verdeeld op basis van een puntensysteem. Het aantal behaalde 

punten wordt op basis van de gegevens uit het ingediende jaarverslag op volgende wijze 

toegekend: 

 

 

1 Aantal actieve verzekerde leden:      x 1 punt 

 Lijst voorleggen 

 

2 Aantal niet gebrevetteerde leid(st)ers:     x 2 punten 

aantal gebrevetteerde leid(st)ers:      x 3 punten 

(of minstens 3 jaar leidingervaring min. 20 jaar) 

 Lijst + kopie van de attesten 

 

3 Openbare of sociale activiteit:      x 5 punten 

 Kopie van aankondiging, uitnodiging, affiche 

 

4 Activiteiten eigen aan de werking: 

(geen bestuursvergaderingen of voorbereidende vergaderingen) 

 Werkingsverslag werkjaar als bewijs toevoegen 

 

Frequentie van de werking:   wekelijks/ 14-daags  50 punten 

      Maandelijks    35 punten 

      2, 3, … maandelijks  10 punten 

 

5 Uitgave van een tijdschrift, ledenblad     20 punten 

(minimaal trimesterieel) 



1 exemplaar van elke uitgave 

 

6 Bestuursvergaderingen (voorbereidende vergaderingen) 

(= vergaderingen van de reguliere werking) 

                                           1 maal per maand     1 punt 

                                           1 maal per week      2 punten 

werkingsverslag 

 

7 Gemengde werking van de vereniging     10 punten 

 

8 Samenwerking met verenigingen van buiten de gemeente Bever   15 punten 

 

9 Engagement Maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren  15 punten 

 

 

Betoelaging 
 

  OMSCHRIJVING 

 

Binnen de perken van het krediet kunnen aan alle leden van een plaatselijk 

jeugdwerkinitiatief en aan alle jongeren woonachtig te Bever, toelagen worden 

verleend voor het volgen van een vormingscursus. 

 

Onder vormingscursus wordt verstaan: pedagogische, methodische en bestuurlijke 

geprogrammeerde vorming ter vervolmaking van kaderleden, (leid(st)ers, animators, 

bestuursleden, actieve leden met een verantwoordelijkheid) met het oog op animatie 

en begeleiding van kinderen en jongeren en het beheren van een jeugdwerking. 

 

Volgende vormingscursussen komen niet in aanmerking: 

o cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding 

o stages verbonden aan een opleiding 

o cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in 

sportdisciplines beogen 

 

 

 VOORWAARDEN 

 

Voor de betoelaging van kadervorming wordt minimaal 5% van het totale 

subsidiebedrag van de Vlaamse Gemeenschap uitsluitend voorbehouden voor de 

ondersteuning van kadervorming georganiseerd door erkende jeugdorganisaties. 

Binnen het jeugdwerkbeleidsplan werd afgesproken om hiervoor 10% te voorzien. 

 

 

Het toekennen van de toelage is afhankelijk van volgende voorwaarden: 

o Cursisten dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de 

gemeente Bever of moeten bewijzen dat zij actief lid zijn van een erkend 

Bevers jeugdwerkinitiatief; 

o Cursisten zijn ten minste 16 jaar 

o De aanvraag moet ten laatste 30 dagen na afloop van de cursus ingediend 

worden bij het College van Burgemeester en Schepenen en omvat: 



1 Een aanvraagformulier, afgeleverd door de jeugddienst 

2 Een attest of getuigschrift afgeleverd door de vormingsorganisatie met bevestiging van 

de aanwezigheid 

3 Een kopie van het betalingsbewijs waarop de gevolgde cursus en de naam van de 

cursist vermeld wordt 

 

 

Aanvullende inlichtingen en bewijsstukken door het College van Burgemeester en Schepenen 

gevraagd moeten op het eerste verzoek bezorgd worden. 

 

De vormingscursus moet minstens 6 uur omvatten. Het cursusgeld bedraagt minimum € 8. 

 

Subsidiëring 

 
De toelage voor de kadervorming wordt vastgesteld op de kostprijs van cursus met een 

maximum betoelaging van € 38 per cursus en een maximum betoelaging van € 62 per jaar en 

per cursist voor zover het globale bedrag het maximum van 10% van de subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap niet overschrijdt. 

 

Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt betoelaagd binnen de 

perken van het krediet nadat ingegaan werd op alle eerste aanvragen. 

 

Dit reglement wordt ieder jaar afgesloten op 15 november. Eventuele aanvragen na 15 

november worden aanvaard en vastgesteld maar verwezen naar het volgende begrotingsjaar. 

 

De verdeling van de toelagen gebeurt op het einde van elk kalenderjaar. De toelage wordt 

overgemaakt op het rekeningnummer van de cursist, het jeugdwerkinitiatief of derden 

afhankelijk van wie de kosten voor de cursus draagt. 

 

Indien de aanvragen voor betoelaging van kadervorming het maximum bedrag voorzien voor 

kadervorming overschrijdt, ontvangt elke rechthebbende een toelage voor de gevolgde 

cursussen die proportioneel herrekend wordt. 

 

De overschotten die na 15 november op het krediet ontstaan na uitbetaling van de toelage 

voor de gevolgde vorming worden overgedragen aan de toelagen voor onafhankelijke 

jeugdwerkinitiatieven. 

 

Indien een cursist een aanvraag indient bij de gemeente Bever vervolgens een tweede 

aanvraag doet voor dezelfde cursus bij een ander gemeentebestuur of omgekeerd, dan wordt 

de Beverse aanvraag teruggevorderd of geweigerd bij de omgekeerde situatie. Dubbele 

betoelaging voor eenzelfde cursus is uitgesloten. 

 

Indien blijkt dat door een aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit besluit niet werden nageleefd, kan het College op grond van deze 

regeling toegekende toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken cursist/ 

jeugdvereniging en deze van verdere betoelaging voor kadervorming uitsluiten. 

 



Algemene bepalingen 
 

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad is gemachtigd elke controle te verrichten om de 

rechtvaardiging van het uitbetalen van subsidies of toelagen te controleren. 

 

In een vergadering van de stuurgroep worden de aanvraagdossiers behandeld en verrekend en 

wordt een voorstel voor het advies van subsidieverdeling opgemaakt. 

 

Elk aanvraagformulier en bijkomende informatie is verkrijgbaar op de jeugddienst. 

 

Voor de bepaling van een werkjaar wordt de periode van 1 september tot 31 augustus 

beschouwd. 

 

Het gemeentebestuur kan het subsidiebedrag of de eventuele overschotten in geen geval 

gebruiken ter vervanging van de huidige gemeentelijke financiële inspanningen voor het 

jeugdwerk (gemeentelijke toelagen aan jeugdverenigingen, basissubsidie verenigingen met 

jeugdwerking,…). 

 

De gemeentelijke subsidies moeten blijven bestaan naast het bedrag dat via het decreet van 

9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdbeleid ingeschreven staat. 

 

Eventuele overschotten van het bedrag dat begroot werd door kadervorming worden 

overgedragen aan het bedrag dat voorbehouden werd voor de ‘Toelagen aan 

jeugdwerkinitiatieven’. 

 

Eventuele overschotten dienen gebruikt te worden om: 

o Financiële tekorten van geplande activiteiten aan te vullen 

o Een bijkomende activiteit te organiseren voor de jeugd, passend in kader vastgelegd in 

het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 

o Te verdelen onder de jeugdverenigingen na ontvangst van het volledige bedrag van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 

Wijze van uitbetaling 
 

De betaling van de subsidies gebeurt, na advies van de jeugdraad, via het schepencollege en 

de gemeentelijke ontvanger op de rekening van de jeugdvereniging. 

 

Verenigingen met een jeugdwerking 
 

De uitbetaling van de basissubsidie aan de verenigingen met jeugdwerking gebeurt ten laatste 

op 31 maart van ieder werkjaar, nadat de gemeentelijke begroting werd goedgekeurd door de 

Hogere Overheid, indien het dossier met het werkingsverslag voor 30 september van het 

vorige werkjaar werd ingediend. 

 

Jeugdverenigingen 
 

De uitbetaling van de basissubsidie voor de jeugdverenigingen gebeurt ten laatste op 31 maart 

van ieder  werkjaar nadat de gemeentelijke begroting werd goedgekeurd door de Hogere 



Overheid, indien het dossier met het werkingsverslag voor 30 september van het vorige 

werkjaar werd ingediend. 

 

De uitbetaling van de werkingssubsidie voor de jeugdverenigingen gebeurt ten laatste 2 

maanden nadat alle verenigingen een werkingsverslag hebben ingediend. 

 

Kadervorming 
 

De betaling van de toelage gebeurt tot zolang een budget voor de uitvoering beschikbaar is 

(maximaal 10% van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap). 

De uitbetaling van de toelage gebeurt op het einde van het jaar voor de 

kadervormingstoelagen die aangevraagd werden voor 15 november van het desbetreffende 

jaar. 

 

Twee maanden na ontvangst van het deelnemingsformulier en een kopie van de 

overschrijving van het inschrijvingsgeld, en dit voor 15 november van elk kalenderjaar, wordt 

de subsidie voor kadervorming uitbetaald. 

 

Eventuele aanvragen na 15 november worden aanvaard en vastgesteld maar verwezen naar 

het volgende begrotingsjaar. 

 

De toelage wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de cursist, het jeugdwerkinitiatief 

of derden afhankelijk van wie de kosten draagt. 

 

Wanneer het aantal aanvragen de beschikbare middelen overstijgt wordt de toelage 

proportioneel herrekend. 

 

 

 


