Subsidiereglement JEUGD
Zoals vastgesteld door de gemeenteraad
tijdens de zitting van 14 april 2020

Subsidiereglement JEUGD
Begripsomschrijvingen
Attest : Een officieel attest uitgereikt door een vereniging, erkend door
het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse
gemeenschap als aanbieder van een kadervormingstraject.
Het dagelijks bestuur : Is de bestuursvergadering van de jeugdraad zoals
vastgesteld in de statuten van de jeugdraad.
Het decreet : Is het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van
gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het
voeren van een jeugdwerkbeleid en het uitvoeringsbesluit van 20
december 2012.
De groepsverantwoordelijke : Is diegene die verantwoordelijk is voor
de algemene leiding van de organisatie of vereniging (groepsleider,
hoofdleider, ...)
Jeugd :kinderen en jongeren van zes tot dertig jaar
De jeugddienst : Bevindt zich in het gemeentelijk centrum "Bellekouter"
- Bellestraat 99 te 1790 Affligem en is telefonisch bereikbaar op het
nummer 053/64 00 49.
De jeugdraad : is de algemene vergadering van de jeugdraad zoals
vastgesteld in de statuten van de jeugdraad.
Jeugdwerk : een vereniging die voldoet aan de normen zoals vastgelegd
in het document “Erkenning van het particuliere jeugdwerk in Affligem”.
Lees dit document aandachtig en kijk of u aan de voorwaarden voldoet,
zodat u later niet voor teleurstellingen komt te staan.
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Jeugdlokalen: de gebouwen die eigendom zijn van een erkend
jeugdwerkinitiatief of gebouwen die via een recht van opstal,
huurcontract of via erfpacht verworven zijn door een erkend
jeugdwerkinitiatief of door een rechtspersoon die verbonden is aan een
erkend jeugdwerkinitiatief.
Subsidiejaar : Van januari tot december van het kalenderjaar waarvoor
de budgetten berekend worden.
Werkingsjaar : Het werkingsjaar loopt van begin september vóór het
subsidiejaar tot eind augustus van het subsidiejaar.
Vergaderingen: bijeenkomsten van een (deel van een) vereniging, met
als doel activiteiten uit te voeren die in de missie en visie van de
vereniging passen.
Erkende jeugdwerkinitiatieven: Verenigingen erkend door en
aangesloten bij de jeugdraad van de gemeente Affligem die een
rechtspersoon vormen en op actieve wijze het maatschappelijk doel,
zoals vastgesteld in haar statuten, uitvoeren in de gemeente Affligem.
Student:
➢ is nog geen 30 jaar.
➢ heeft zich ten laatste op 30 november ingeschreven in het
hoger onderwijs.
➢ is en blijft ingeschreven voor minstens 27 studiepunten. Als de
opleiding niet uitgedrukt is in studiepunten, moet de student
minstens 13 lesuren per week volgen.
Als de student de studies beëindigt in de loop van het
academiejaar of als het aantal studiepunten daalt tot minder
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dan 27, is er geen recht meer op terugstorting vanaf de maand
erna.
- Opgelet: een student die ten laatste op 30 november
ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten heeft
geen recht op terugstorting.
- Schrijft die student zich in de loop van het academiejaar
echter in voor bijkomende studiepunten en is zijn jaartotaal
minstens 27, dan krijgt hij opnieuw terugbetaling, met
terugwerkende kracht tot het begin van het academiejaar.
➢ Een student die geen les meer volgt, maar aan een thesis
(eindverhandeling) werkt, heeft recht op terugbetaling tot de
datum waarop hij de thesis indient (maximaal 1 jaar).
Ook doctorandi moeten voor minstens 27 studiepunten
ingeschreven zijn. De punten voor de doctoraatsopleiding tellen
mee, die voor het proefschrift niet.
➢ De student en mag maar beperkt werken of maar een klein
inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering.
- Tijdens de zomervakantie (juli tot september) mag een
student werken zonder uur- en inkomensbeperking.
Opgelet: om tijdens de zomervakantie recht te hebben op
terugbetaling, moet de jongere recht gehad hebben in het
tweede kwartaal (april tot en met juni).
- Tijdens het school- of academiejaar mag de student
maximaal 240 uur werken per kwartaal (januari tot maart,
april tot juni en oktober tot december), ook als zelfstandige.
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Verdeling van de ter beschikking gestelde subsidies
Artikel 1. Er wordt elk jaar € 26.800 ter beschikking gesteld van jeugd

onder de voorwaarden die in dit reglement opgenomen
worden.
Artikel 2. De verdeling is als volgt:
§ 1.

€10.000 wordt verdeeld als subsidie van het jeugdwerk.

§ 2.

€2500 wordt ter beschikking gesteld voor de subsidiëring
van kadervorming, waarvan €500 exclusief voor vorming
van leiding van jeugdbewegingen.

§ 3.

€1500 wordt ter beschikking gesteld voor de subsidiëring
van projecten.

§ 4.

€2000 wordt ter beschikking gesteld voor de subsidiëring
van de speelpleinwerking.

§ 5.

€1050 wordt ter beschikking gesteld als werkingskosten
van de jeugdraad.

§ 6.

€750 gaat naar subsidiëring van de verenigingen voor
amateuristische kunst die een eigen jeugdwerking
ontwikkelen.

§ 7.

€2500 subsidiëring van het jeugdhuis.

§ 8.

€4000 wordt ter beschikking gesteld voor aanpassingen
aan jeugdinfrastructuur of voor de kosten van groot
materiaal.

§ 9.

€2500 wordt ter beschikking gesteld voor aanpassingen
ter bevordering van de brandveiligheid van jeugdlokalen.
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Algemene bepalingen
Artikel 3. De toelagen dienen aangewend te worden waarvoor ze

verstrekt werden.
Artikel 4. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad is gemachtigd elke

controle te verrichten om de rechtvaardiging van het
uitbetalen van subsidies of toelagen te controleren.
Artikel 5. Bij fraude zal de meerderjarige aanvrager hoofdelijk

verantwoordelijk gesteld worden. Alle middelen die gederfd
werden door deze fraude kunnen gerecupereerd worden.
Artikel 6. Indien het over een hoge toelage gaat kan het jeugdwerk

verplicht worden een vzw op te richten of zich bij een
bestaande vzw aan te sluiten.
Artikel 7. Elk aanvraagformulier, - attest en bijkomende informatie is

verkrijgbaar op de jeugddienst.
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subsidiëring jeugdwerk
Artikel 8. Het krediet vermeldt in artikel 2 § 1 wordt als subsidie

verdeeld over de verenigingen die hun aanvraag reglementair
indienen. Er kan slechts één aanvraag ingediend worden per
adres.
Artikel 9. Dit krediet wordt onder de erkende jeugdwerkinitiatieven

verdeeld volgens onderstaand puntensysteem :
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

Voor elk aangesloten lid : 1 punt
Voor elke leider : 2 punten
Voor elke leider in het bezit van een attest : 5 punten
extra per attest
Voor de bijeenkomsten :
• wekelijkse bijeenkomsten: 50 punten
• 2-wekelijkse bijeenkomsten: 25 punten
• 1 keer per maand bijeenkomsten: 10 punten

Aanvraagmodaliteiten
§ 1.
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Een vereniging moet haar aanvraag tot subsidiëring
indienen op de jeugddienst uiterlijk 31 maart van het
werkingsjaar. Dit gebeurt door het formulier in te vullen (te
verkrijgen via de website van de gemeente of op de
jeugddienst) en af te geven op de jeugddienst.
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§ 2.

bij de aanvraag dienen volgende zaken gevoegd te
worden:
•
•
•
•
•
•

Artikel 10.

een kopie van de ledenlijst met vermelding van
voornaam, naam, adres en geboortedatum van alle
leden
een lijst met voornaam, naam, adres en
geboortedatum van de leiding, voor waar en echt
verklaard door de groepsverantwoordelijke
een kopie van de attesten der begeleiding
een verklaring van de groepsverantwoordelijke waarin
staat wanneer, waar en met welke frequentie de
normale vergaderingen plaatshebben
een rekeningnummer waarop de toelage mag gestort
worden
bij een eerste aanvraag : een kopie van de statuten of
de doelstellingen

Timing uitbetaling

de uitbetaling wordt verzekerd door de gemeente uiterlijk twee
maand nadat alle aanvragen ingediend werden (in principe zal de
uitbetaling voor eind mei geschieden).
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subsidiëring kadervorming en vorming
Kadervorming - studenten
Artikel 11.

Voor studenten die voldoen aan de begripsomschrijving.

Artikel 12.

voorwaarden :

§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.

Artikel 13.
§ 1.

Artikel 14.

Deelname aan kadervorming, ingericht door organisaties
erkend door het departement jeugd, cultuur en media van
de Vlaamse gemeenschap.
Het bewijs mag maximaal 3 maand oud zijn en komt
slechts éénmaal in aanmerking voor subsidie.
Betreft het een inwoner van Affligem, dan bedraagt de
toelage 50% van het betaalde bedrag.
Betreft het een medewerker aan het gemeentelijk
jeugdwerk, dan bedraagt de toelage 50% van het betaalde
bedrag.
Zijn alle bovengenoemde voorwaarden samen vervuld,
dan bedraagt de toelage 100% van het betaalde bedrag.
Aanvraagmodaliteiten
Binnen de 3 maand voor te leggen op de jeugddienst:
• ingevuld aanvraagformulier kadervorming (te
verkrijgen op de jeugddienst of terug te vinden op de
website www.affligem.be)
• bewijs van deelname
• bewijs van betaling
• bewijs van studies
• kopie van de identiteitskaart
Timing uitbetaling

De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk 1 maand nadat de
algemene vergadering van de jeugdraad de aanvraag goedkeurde.
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Kadervorming – niet-studenten
Artikel 15. onder volgende voorwaarden :
Deelname aan kadervorming, ingericht door
organisaties erkend door het departement jeugd, cultuur
en media van de Vlaamse gemeenschap.
Het bewijs van deelname mag maximaal 3 maand oud zijn
en komt slechts éénmaal in aanmerking voor subsidie.
Betreft het een inwoner van Affligem, dan bedraagt de
toelage 50% van het betaalde bedrag met een maximum
van € 50.
Betreft het een medewerker aan het gemeentelijk
jeugdwerk , dan bedraagt de toelage 50% van het
betaalde bedrag met een maximum van € 50.
Zijn alle bovengenoemde voorwaarden samen vervuld,
dan bedraagt de toelage 100% van het betaalde bedrag
met een maximum van € 100.

Artikel 16.

§ 1.
§ 2.

§ 3.

§ 6.

Artikel 17.
§ 1.

Aanvraagmodaliteiten :
Binnen de 3 maand voor te leggen op de jeugddienst:
•

ingevuld aanvraagformulier kadervorming (te
verkrijgen op de jeugddienst of terug te vinden op de
website www.affligem.be)
• bewijs van deelname
• bewijs van betaling
• kopie van de identiteitskaart
Artikel 18. Timing uitbetaling
De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk 1 maand nadat de
algemene vergadering van de jeugdraad de aanvraag goedkeurde.
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Andere vormingen –leden jeugdwerk
Artikel 19. Iedere jongere die lid is van een Affligemse
(jeugd)vereniging en vorming volgt georganiseerd door de
structuren of koepels van deze vereniging kan hiervoor
subsidie krijgen,
Artikel 20.

onder volgende voorwaarden :

§ 1.

Het attest mag maximaal 3 maand oud zijn en komt
slechts éénmaal in aanmerking voor subsidie

§ 2.

Betreft het een inwoner van Affligem, dan bedraagt de
toelage 50% van het betaalde bedrag met een maximum
van € 100.

§ 3.

Betreft het een medewerker aan het gemeentelijk
jeugdwerk , dan bedraagt de toelage 50% van het
betaalde bedrag met een maximum van € 100.

§ 4.

Zijn alle bovengenoemde voorwaarden samen vervuld,
dan bedraagt de toelage 100% van het betaalde bedrag
met een maximum van € 200.

Artikel 21.
§ 1.

Aanvraagmodaliteiten :
Binnen de 3 maand voor te leggen op de jeugddienst:
•

ingevuld aanvraagformulier (kader)vorming (te
verkrijgen op de jeugddienst)
• bewijs van deelname
• bewijs van betaling
• kopie van de identiteitskaart
Artikel 22. Timing uitbetaling
De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk nadat de de algemene
vergadering van de jeugdraad de aanvraag goedkeurde.
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subsidiëring van projecten
Onder project wordt verstaan elke (reeks van) op zichzelf
staande activiteit(en) zowel vormend, ontspannend als
cultureel met een open karakter. Een project omvat een
vernieuwend aspect en overstijgt de normale werking van de
organisatie(s). Deze activiteit(en) kunnen ook worden
samengebracht op één dag en zijn toegankelijk voor een ruim
publiek.

Artikel 23.

De subsidiëring gebeurt enkel op basis van een financieel
tekort. Hiermee wordt bedoeld dat de aanvrager ten hoogste
recht heeft op het verliessaldo tussen uitgaven en inkomsten.

Artikel 24.

Het totale jaarlijkse budget wordt evenredig gespreid over
de twee semesters. De subsidies worden uitbetaald tot zover
het budget van projectsubsidie van dat semester strekt. Mocht
het budget van één semester ontoereikend zijn om de
uitgaven van dat semester te dekken, worden de subsidies
proportioneel verdeeld onder de goedgekeurde projecten. Als
het budget van het eerste semester niet opgebruikt is, wordt
het overgeheveld naar het volgende semester.

Artikel 25.

Een project kan aangevraagd worden door één vereniging,
door meerdere verenigingen samen, of door een groep van
jongeren uit Affligem.

Artikel 26.

Projecten die de integratie van kansarmen en/of de
intergemeentelijke samenwerking bevorderen zullen bij
voorrang geselecteerd en gesubsidieerd worden.

Artikel 27.
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Artikel 28.

Aanvraagmodaliteiten:

§ 1.

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet een
project minimum één maand voor het begin ervan ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het dagelijks
bestuur.

§ 2.

Een project wordt goedgekeurd op basis van een concrete
aanvraag en het daartoe horende dossier dat een
degelijke financiële en pedagogische aanpak waarborgt.

§ 3.

Een aanvraag kan ieder moment van het jaar worden
ingediend.

Artikel 29.

Timing uitbetaling

De uitbetaling zal gebeuren binnen een periode van twee maanden
na het einde van elk semester. Deze gebeurt slechts na voorleggen
van een evaluatieverslag aan de algemene vergadering van de
jeugdraad en een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven.

subsidiëring van de speelpleinwerking
Het subsidiebedrag zal worden uitbetaald aan de feitelijke
vereniging “animatorenwerking” om kleine directe uitgaven te
dekken.

Artikel 30.

Artikel 31.

Aanvraagmodaliteiten:

De vereniging moet haar aanvraag tot subsidiëring
indienen op de jeugddienst uiterlijk 31 maart van het
werkingsjaar. Dit gebeurt door het formulier in te vullen (te
verkrijgen op de jeugddienst) en af te geven op de
jeugddienst.
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Artikel 32.

Timing uitbetaling

De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk 1 maand nadat de
aanvraag ingediend werd. De stuurgroep van het speelplein
moet elk trimester een verantwoording binnen brengen van
de besteede gelden.

werkingstoelage jeugdraad
Het subsidiebedrag, bepaald in artikel 2 §5, zal worden
uitbetaald op het rekeningnummer van de jeugdraad en dient
om de werkingskosten en elke door de jeugdraad besliste
uitgave te dekken. Het dagelijks bestuur beheert de rekening
en geeft op de eerste algemene vergadering van het volgende
jaar een gedetailleerde afrekening aan de jeugdraad.

Artikel 33.

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad moet na elk
werkjaar een verantwoording bij de jeugddienst binnen
brengen van de besteede gelden.

Artikel 34.

Artikel 35.

Aanvraagmodaliteiten:

De voorzitter van de jeugdraad moet de aanvraag tot
subsidiëring indienen op de jeugddienst uiterlijk 31 maart van
het werkingsjaar. Dit gebeurt door het formulier in te vullen
(te verkrijgen op de jeugddienst) en af te geven op de
jeugddienst.
Artikel 36.

Timing uitbetaling

De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk twee maand nadat
de aanvraag ingediend werd.
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subsidiëring van verenigingen voor kunst
die een aparte jeugdwerking ontwikkelen.
De verenigingen, met een vestiging in de gemeente, die
zich bezig houden met amateuristische kunst en een aparte
jeugdwerking ontwikkelen, worden gesubsidieerd onder
volgende voorwaarden :

Artikel 37.

§ 1.

Basissubsidie (niveau I) € 125 per jaar.
•

§ 2.

de vereniging heeft minstens 15 actieve leden jonger
dan 30 jaar en woonachtig in Affligem.
• de vereniging organiseert minstens één activiteit per
jaar ingericht met de jongere leden en gericht naar
jongeren buiten de vereniging.
Aanvullende subsidie (niveau II) : € 250 per jaar
•

de vereniging heeft een volledig autonome afdeling
voor de jongeren tot 30 jaar en de begeleiding bestaat
voor het merendeel uit jongeren
• de vereniging organiseert met de jongerenafdeling
regelmatig activiteiten gericht naar jongeren buiten de
vereniging.
Artikel 38. Aanvraagmodaliteiten
§ 1.
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de vereniging moet haar aanvraag tot subsidiëring via het
“subsidieformulier project” (te verkrijgen op de
jeugddienst) indienen op de jeugddienst uiterlijk 31 maart
van het subsidiejaar. Indien er slechts 1 aanvraag
binnenkomt op de jeugddienst, wordt het volledige
subsidiebedrag uitgekeerd aan de aanvrager, zodat het
voorziene budget ten volle benut wordt.
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bij de aanvraag dienen volgende zaken gevoegd te
worden:

§ 2.

•

een omschrijving van de amateuristische kunstvorm
die de vereniging beoefent;
• een kopie van de ledenlijst met vermelding van
voornaam, naam adres en geboortedatum;
• een melding van de activiteiten waarvan sprake is in
het reglement.
Artikel 39. Timing uitbetaling
De uitbetaling wordt verzekerd uiterlijk twee maand nadat de
aanvraag ingediend werd.

subsidiëring van jeugdhuis Avilo
Het jeugdhuis krijgt een jaarlijkse subsidie van €2500
onder voorwaarde dat ze een goede werking blijft
ontwikkelen in de gemeente;
Wat deze werking precies inhoudt, wordt beschreven in de
gebruiksconvenant tussen jeugdhuis Avilo en gemeente
Affligem. Deze convenant maakt dus integraal deel uit van dit
subsidiereglement.

Artikel 40.

Artikel 41.

Aanvraagmodaliteiten:

De voorzitter van de jeugdraad moet de aanvraag tot
subsidiëring indienen op de jeugddienst uiterlijk 31 maart van
het werkingsjaar. Dit gebeurt door het formulier in te vullen
(te verkrijgen op de jeugddienst) en af te geven op de
jeugddienst.
Artikel 42.
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De uitbetaling geschiedt op rekening van het jeugdhuis ten laatste
in de maand mei, zolang het jeugdhuis deze functies minimaal blijft
vervullen.

Jeugdinfrastructuursubsidie
Alle erkende Affligemse jeugdwerkinitiatieven kunnen een
beroep doen op een renteloze lening, voor werken ter
ondersteuning van het bouwen van en/of verbouwen aan
onroerende infrastructuur of het aankopen van onroerende
goederen. Hiervoor dient men te voldoen aan de
voorwaarden in het reglement, specifiek voor deze renteloze
lening (te bekomen op de jeugddienst). Verdere uitleg wordt
dan ook niet in dit reglement opgenomen.

Artikel 43.

Het bedrag beschreven in artikel 2 § 8 heeft tot doel
kosten aan infrastructuur, gebruikt door het Affligemse
jeugdwerk en niet in eigendom van de gemeente en kosten
voor groot materiaal te helpen financieren. Dit bedrag wordt
evenredig verdeeld onder de bestaande
jeugdwerkinitiatieven.

Artikel 44.

Artikel 45.

Onder kosten aan infrastructuur wordt verstaan :

§ 1.

investeringskosten

§ 2.

onderhouds- en herstellingskosten

§ 3.

gebruikskosten

Artikel 46.

Onder kosten voor groot materiaal wordt verstaan :

§ 1.

aankoop tenten, pionierhout, ...

§ 2.

onderhouds- en herstellingskosten
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Om in aanmerking te komen dient de aanvraag bij de
jeugddienst te gebeuren. Dit gebeurt door het formulier in te
vullen (te verkrijgen op de jeugddienst) en af te geven op de
jeugddienst, uiterlijk op 31 maart van het werkingsjaar.

Artikel 47.

Het bedrag beschreven in artikel 2 § 9 heeft tot doel de
brandveiligheid van jeugdlokalen te bevorderen en dient
enkel aangewend te worden in het kader van deze functie.
Aanvragen kunnen tot 31 oktober van het werkingsjaar.

Artikel 48.

De jeugdraad beslist over het bedrag, de vorm en toelage
van elke aanvraag afzonderlijk, binnen de beschikbare
kredieten, op de laatste AV van het subisidiejaar.

Artikel 49.

Artikel 50.

Aanvraagmodaliteiten:

Elk jeugdwerkinitiatief dient een aanvraag in, ten laatste
twee weken voor aanvang van de laatste AV van het
subsidiejaar. In deze aanvraag wordt een overzicht van de
gedane of verwachte kosten opgenomen, gestaafd met de
nodige bewijsstukken (offertes, prijsvoorstellen,
(voorschot)facturen,…). Eventuele kosten i.v.m. de
brandveiligheid van jeugdlokalen moeten apart worden
gespecifieerd.
Artikel 51.

Timing uitbetaling

De uitbetaling geschiedt op rekening van de vereniging ten
laatste twee maand na afloop van de laatste AV van het
subsidiejaar.
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