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Subsidiereglement gemeente Wachtebeke 
 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
 
Art.1.  
 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het 
jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan, verstrekt de gemeente Wachtebeke, na advies van de 
jeugdraad, subsidies voor jeugdwerkinitiatieven.  
Deze subsidies worden verleend volgens de normen en waarden die in dit reglement worden 
vastgesteld. Dit reglement is op verzoek te verkrijgen op de jeugddienst. 
 
In dit reglement onderscheiden we volgende hoofdstukken: 
 

1. Algemene bepalingen 
2. Verdelingswijze 
3. Subsidies kadervorming in het jeugdwerk 
4. Bijzondere subsidies? Wat wordt dit? 
5. Startsubsidies 
6. Subsidies voor jeugdhuizen 
7.   Subsidies voor jeugdbewegingen 

 
 
Art.2. Uitbetaling subsidies: 
 
 
§ 1. Subsidie kadervorming:  
 
Om over te gaan tot de uitbetaling van de subsidies voor kadervorming, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 van dit reglement, wordt volgende procedure toegepast nadat een aanvraag werd 
ingediend. 

Binnen de  30 dagen nadat de aanvraag werd ingediend, wordt aan de betrokkene 
schriftelijk gemeld of een subsidie kan worden toegekend en wat het bedrag van deze subsidie zal 
zijn. Indien geen subsidie kan worden toegekend, wordt de reden van afwijzing duidelijk uitgelegd. 
  Op het einde van het begrotingsjaar waarin de aanvraag werd ingediend, wordt de subsidie 
gestort op de rekening van de persoon die effectief het inschrijvingsgeld betaald heeft.  
Een uitzondering vormen de aanvragen die na 30 november worden ingediend. Deze zullen in het 
volgende begrotingsjaar uitbetaald worden.  
 
§2. Bijzondere subsidies:  
 
Om over te gaan tot de uitbetaling van de bijzondere subsidie of ‘projectsubsidie’, moet een dossier 
worden opgemaakt nog voor de activiteit plaats vindt. Dit volgens de regels, bepaald in hoofdstuk 4 in 
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dit reglement. De subsidie wordt uitgekeerd op het einde van het werkjaar. Dit om alle verenigingen 
de kans te geven hier aanspraak op te maken.   
 
 
§3. Startsubsidies, werkingssubsidies en subsidies voor jeugdhuizen: 
 
De subsidiebedragen voor Startsubsidies, werkingssubsidies en subsidies voor jeugdhuizen, worden 
schriftelijk gemeld aan de betrokken jeugdwerkinitiatieven. De uitbetaling zal gebeuren in de eerste 
maand van het werkjaar (september). Het jeugdwerkinitiatief moet over een eigen rekening bij een 
financiële instelling beschikken.  
 
Art. 3. Betwisting 
 
 
§1. Subsidie kadervorming 
 
Indien blijkt dat de onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement 
niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de, op grond van dit 
reglement toegekende subsidie kadervorming, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken 
jongere en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.  
 
 
§2. werkingssubsidie, startsubsidie en de subsidie voor jeugdhuizen 
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet 
werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de, op grond van dit reglement 
toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van het betrokken jeugdwerkinitiatief en 
deze van verdere subsidiëring uitsluiten.  
Een jeugdwerkinitiatief wiens aanvraag tot het verkrijgen van een werkingssubsidie of een 
startsubsidie is afgewezen kan hiertegen beroep aantekenen via volgende procedure: 

- Het beroep moet binnen de maand nadat de afwijzing van subsidie werd gemeld per 
aangetekend schrijven overgemaakt worden aan het college van burgemeester en 
schepenen.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen legt dit beroep ter advies voor op de 
eerstkomende algemene vergadering van de jeugdraad Wachtebeke.  

- Nadat de jeugdraad hun advies aan het college van Burgemeester en schepenen heeft 
overgemaakt, neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve 
beslissing, waarbij zij zowel  ten aanzien van de jeugdraad als ten aanzien van het 
betrokken jeugdwerkinitiatief haar beslissing motiveert.  

 
 
Art. 4. Overgangsbepalingen 
 
Dit reglement treed in werking op 1 mei 2007 en zal voor de eerste maal toegepast worden op: 

- De subsidiedossiers van 31 augustus van het jaar 2006-2007.  
- Uitzondering: de bijzondere subsidies zullen pas aangepast worden bij de start van het 

subsidiedossier 2007-2008. Dit gezien er reeds aanvragen zijn ingediend. 
- De kadervormingscursussen gevolgd vanaf 1 mei 2007, met terugwerkende kracht tot 1 

december 2006. 
 
Dit reglement vervangt op dat moment volgend subsidiereglement: Artikel 19 uit “Ondersteuning van 
het plaatselijk sociaal-cultureel werk”. 
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Hoofdstuk 2: Verdelingswijze 
 
 
Art. 1.  
 
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, 
voorziet gemeente Wachtebeke financiële middelen ten behoeve van het particulier jeugdwerk 
aangewend zullen worden zoals omschreven in dit subsidiereglement. Deze subsidies worden verleend 
volgens de normen en de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd in toepassing van het 
jeugdbeleidsplan.  
 
 
Art. 2. Verdeling van de kredieten 
 
 
§1. Totaalkrediet 
 
De financiële middelen die via de jaarlijkse begroting voorzien worden door de gemeente worden 
hierna aangeduid met de letter A.  Indien het totaalbedrag stijgt of daalt, zullen de voor –of de 
nadelen procentueel over de maximumbedragen worden verdeeld. 
 
Het totaalkrediet wordt als volgt verdeeld: 
 
 
§2. Subsidies kadervorming 
 
Gedurende de periode van 1 december tot en met 31 november van het daarop volgende jaar, 
worden subsidies uitgereikt voor kadervorming. De totaalsom van deze subsidies zullen aangeduid 
worden met de letter B.  
 
 
§3. Bijzondere subsidies 
 
Gedurende een werkjaar kan een jeugdvereniging een dossier indienen om aanspraak te maken op 
projectsubsidies. Deze subsidie moet worden aangevraagd vóór de activiteit plaats vindt.  
De subsidie wordt uitgekeerd het werkjaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaats vond.  
De bijzondere subsidie wordt aangeduid met de letter C. 
 
 
§4. Startsubsidies 
 
Indien er voor 1 september van het begrotingsjaar één of meerdere erkenningsaanvragen werden 
ingediend en de erkenningsprocedure met vrucht werd doorlopen, dan zal nog in dat begrotingsjaar 
overgegaan worden tot de uitbetaling van de startsubsidie. Voor de startsubsidie wordt de letter D 
gehanteerd. 
 
 
§6. Subsidies voor jeugdhuizen 
 
Ten laatste op 31 augustus moet door het jeugdhuis een subsidiedossier worden ingediend. Deze 
subsidie is te vergelijken met de basis-en werkingssubsidie voor andere jeugdwerkinitiatieven, maar 
wordt op een andere manier toegekend. 
De totaalsom van deze subsidie kan niet meer zijn dan  40,90 % van het totale bedrag voorzien voor 
jeugdwerk en wordt aangeduid met de letter E. 
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§5. Basis en werkingssubsidies voor jeugdbewegingen 
 
Om de verdeling van de subsidies voor de particuliere jeugdwerkinitiatieven uit te voeren, wordt het 
bedrag F voorzien. Dit bedrag wordt als volgt berekend 
 
 
 
 
A-B-C-D-E= F 
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Hoofdstuk 3: Subsidies kadervorming in het jeugdwerk 
 
Art. 1. Wat zijn subsidies voor kadervorming? 
 
Het gemeentebestuur voorziet een subsidie als tussenkomst in de inschrijvingskosten voor het volgen 
van kadervorming in het jeugdwerk. Voor het organiseren of geven van een cursus komt deze 
subsidie niet in aanmerking.  
 
De subsidie voorzien voor kadervorming bedraagt 13.63 % van de totale subsidie voorzien voor 
jeugdwerk.  
 
Art.2. Voorwaarden 
 
§1. De aanvrager 
 
De aanvrager moet aan drie voorwaarden voldoen: 

- De aanvrager moet reeds 15 jaar zijn en mag de leeftijd van 30 nog niet bereikt hebben. 
- De aanvrager moet op het grondgebied van Wachtebeke wonen of in een Wachtebeekse 

jeugdvereniging actief zijn.  
- De aanvrager mag voor dezelfde kadervorming geen subsidie ontvangen van een andere 

gemeente, de door het College aangeduide ambtenaar is gemachtigd dit te controleren. 
 
§2. Vorming 
 
Enkel kadervorming in het jeugdwerk die ingericht wordt door een landelijk erkende jeugdorganisatie, 
die plaats vindt in de vrije tijd en waarvan het inschrijvingsgeld minstens tien Euro bedraagt komt in 
aanmerking voor subsidiëring. We onderscheiden twee soorten: 

- Kadervorming in het jeugdwerk die leidt tot een attest uitgereikt door de Afdeling Jeugd 
en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hiertoe behoren volgende 
cursussen: 

o Animator in het jeugdwerk 
o Hoofdanimator in het jeugdwerk 
o Instructeur in het jeugdwerk 
o Hoofdinstructeur in het jeugdwerk 

-  Kadervorming in het jeugdwerk die NIET leidt tot een attest dat uitgereikt wordt door de 
Afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  

 
§3. Berekening van de subsidie 
 
De subsidie bedraagt 50 % van het betaalde inschrijvingsgeld met een maximum van 50 euro per 
aanvrager, per jaar.  
 
§ 4. Aanvraagprocedure 
 
De jongere die een toelage wil bekomen moet hiervoor een aanvraag indienen bij de jeugddienst. 
Binnen de drie maand na het beëindigen van de cursus moet de aanvraag binnen zijn. Aanvragen die 
binnen komen na 30 november worden pas behandeld in het volgende begrotingsjaar. 
 
Deze aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: 

- naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de aanvrager. 
- Rekeningnummer van de persoon die het inschrijvingsgeld heeft betaald. 
- Naam en adres van de rekeninghouder. 
- Naam en adres van de inrichtende jeugdorganisatie. 
- Plaats, datum en prijs van de gevolgde kadervorming. 
- Kopie van het bewijs van de betaling aan de inrichtende jeugdorganisatie. 
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Hoofdstuk 4: Bijzondere subsidies  
 
 
Art. 1. Wat is de bijzondere subsidies? 
 
De bijzondere subsidies is een bedrag dat voorzien is om grotere projecten van de jeugdverenigingen 
binnen de gemeente te ondersteunen. Deze pot bevat jaarlijks 10 % van het totaal voorziene bedrag 
voor jeugdwerk.  
 
Van dit bedrag wordt steeds 250 euro opzij gehouden om aan jeugdonderzoek te besteden.  
 
 
Art. 2. Wanneer aanspraak maken op deze subsidie? 
 
Elke jeugdvereniging kan één keer per jaar een aanvraag indienen op de jeugddienst. Wel moet deze 
activiteit voor de leden georganiseerd zijn of moet er een grote betrokkenheid van de leden aanwezig 
zijn.  
 
Om aanspraak te maken op dit bedrag moet een klein dossier worden ingediend. Dit dossier moet 
bevatten: 
 
 -  Datum en plaats van de activiteit 
 -  Verantwoordelijke van de activiteit 

-  Inhoud + doel van de activiteit.  
- Overzicht van de voorziene kosten van de activiteit: een jeugdvereniging kan nooit 
aanspraak maken op een bedrag dat hoger ligt dan 80 % van de voorziene kosten. Deze 
subsidie heeft niet als doel winst te creëren, maar wel om de activiteit de nodige financiële 
ondersteuning te bieden.  

-  De aanvraag moet gebeuren voor een specifieke kost die aangetoond kan worden. Vb. de 
huur van een tent, aanstellen van security, …  

 
Indien geen enkele vereniging een aanvraag indient, wordt het bedrag mee verdeeld onder de 
jeugdbewegingen volgens het systeem van de puntenverdeling.  
Indien slechts één vereniging een aanvraag indient krijgen zij de volledige pot.  
Indien meerdere jeugdverenigingen aanspraak maken op het budget, dan wordt het bedrag verdeeld. 
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Hoofdstuk 5: Startsubsidies voor particuliere jeugdwerkinitiatieven 
 
 
Art.1. Wat is een startsubsidie? 
 
Een nieuwe jeugdorganisatie die een aanvraag tot erkenning als jeugdwerkinitiatief indient en 
goedgekeurd wordt, kan aanspraak maken op de startsubsidies.  
De aanvraag tot erkenning moet worden ingediend voor 1 september. Na advies van de jeugdraad en 
de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, kan de voorlopige erkenning 
worden toegewezen. Op het einde van het werkjaar wordt  de vereniging geëvalueerd door de 
jeugddienst, jeugdraad en het college van Burgemeester en Schepenen, waarna ze definitief kan 
worden erkend. 
 
 
Art.2. Berekening 
 
De toe te kennen subsidie bedraagt min. 0 Euro en maximum 750 Euro.  
De grootte van het toe te kennen bedrag wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:  

- de aard van de werking 
- frequentie van de werking 
- aantal effectieve leden 
- doelpubliek 
- voorwaarde tot deelnemen aan de activiteiten 
- opleidingsniveau begeleiders 
- infrastructuur 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, na advies van de jeugdraad, over het al dan niet 
toekennen van een subsidie en het toe te kennen bedrag, dat na goedkeuring kan worden 
overgemaakt aan de aanvragende jeugdorganisatie. 
 
 
Art. 3. Verdeling van de subsidie 
 
Indien er een nieuw initiatief wordt opgestart zal het college van burgemeester en schepenen 
beslissen over het toe te kennen bedrag, rekening houdende met bovengenoemde maxima. 
Het toegekende bedrag wordt van de totaal te verdelen subsidie gehaald. Op dat moment worden de 
verschillende potten terug procentueel verdeeld.  
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Hoofdstuk 6: subsidies voor jeugdhuizen 
 
 
Art. 1. Wat is de subsidies voor jeugdhuizen? 
 
Een jeugdhuis komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het zich inpast in één van de drie 
niveau’s en voldoet aan de gemeenschappelijke voorwaarden.  
 
Het maximum bedrag dat aan het jeugdhuis kan worden toegekend is 40.89 % van de totale subsidie, 
voorzien voor jeugdwerk.   
Indien het jeugdhuis geen aanspraak maakt op het maximum bedrag, wordt de overige som volgens 
het puntensysteem verdeeld onder de jeugdverenigingen.  
 
 
Art. 2. Gemeenschappelijke voorwaarden 
 
Indien het jeugdhuis voldoet aan volgende voorwaarden maken zij reeds aanspraak op 20 % van het 
totaal voorziene bedrag voor jeugdhuizen.  
 
 
§1.  
 
-  Het jeugdhuis beschikt over een polyvalente ruimte die jongeren zelf kunnen inrichten en beheren.  
- De doelgroep bestaat voornamelijk uit 14-25 jarigen. Specifieke activiteiten of initiatieven naar    
andere doelgroepen worden niet uitgesloten mits expliciete motivatie. 

- Bij de gehele werking zijn min 80 leden betrokken. Dit moet blijken uit een ledenlijst. 
 
 
§2.  
 
- De vzw-structuur is verplicht 
- Het jeugdhuis heeft een huishoudelijk reglement waarin de rechten en plichten van de leden en de 
bezoekers bepaald worden. Dit reglement moet in het jeugdhuis aanwezig zijn en ter inzage zijn 
voor de bezoekers. 

- De Raad van Bestuur bestaat minstens uit 4 leden, waarvan 2/3 jonger is dan 30 jaar.  
 
 
§3.  
 
- In het jeugdhuis moet steeds een ledenlijst aanwezig zijn.  
- In het jeugdhuis moet een EHBO-koffer aanwezig zijn  
- In het jeugdhuis moeten sanitaire voorzieningen ter beschikking zijn.  
- In het jeugdhuis moet een telefoon aanwezig zijn.  
- In de instuif moet een info-hoek voorzien zijn, met folders, brochures en tijdschriften.  
 
 
§4. 
 
Een jeugdhuiswerking heeft volgende functies: ontmoeting, recreatie en vorming. 
Jongeren worden gemotiveerd en gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.  
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Art. 3. Voorwaarden voor de verschillende niveau’s 
 
De overige 80 % van het voorziene bedrag voor jeugdhuizen wordt verdeeld volgens de grootte van 
de werking. 
 
Deze worden als volgt bepaald: 
  
 
§1. Niveau 1: Jeugdhuizen met basiswerking 
 
Naast de gemeenschappelijke voorwaarden, dient een jeugdhuis dat zich in niveau 1 wil inpassen te 
voldoen aan volgende voorwaarden:  
 

- Toegankelijkheid:  
 
De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende min 12 uren per week, gespreid over 
ten minste 2 dagen. Enkel de openingsuren voor 02.00u worden in aanmerking genomen.  
 

- Activiteiten 
 

Jaarlijks worden er, naast instuiven en fuiven, min. 5 recreatieve activiteiten 
georganiseerd, waaronder één vormingsactiviteit.  De vormingsactiviteit moet plaats 
vinden in het jeugdhuis.  

 
- Informatie 

 
Jaarlijks wordt er minimaal één publicatie voor de doelgroep uitgebracht. Hierin krijgen de 
jongeren informatie over de werking en de structuur van het jeugdhuis, de activiteiten en 
de mogelijkheden tot participatie. 
 
Jaarlijks moet min één evaluatie- en planningsmoment voorzien zijn voor leden-
medewerkers.  
Aan de hand van een leidraad wordt een jaarverslag gemaakt, waarin de werking wordt 
besproken van het voorbije jaar en de opties naar het volgende jaar worden belicht.   

 
- Kadervorming 

 
Min twee vrijwilligers volgen jaarlijks samen 10 u externe kadervorming in functie van 
jeugdhuiswerking.  

 
 
§2. Niveau 2: jeugdhuizen met ruimere werking 
 
Naast de gemeenschappelijke voorwaarden, dient een jeugdhuis dat zich in niveau 2 wil inpassen te 
voldoen aan volgende voorwaarden:  
 

- Toegankelijkheid 
 

De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende min 15 uren per week, gespreid over 
ten minste 3 dagen. Enkel de openingsuren voor 02.00u worden hiervoor in aanmerking 
genomen.  

 
- Activiteiten 

 
Jaarlijks worden er, naast instuiven en fuiven, min. 10 recreatieve activiteiten 
georganiseerd, waaronder twee vormingsactiviteiten. De vormingsactiviteit moet plaats 
vinden in het jeugdhuis. 
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- Informatie 
 

Jaarlijks worden er minimaal twee publicaties voor de doelgroep uitgebracht. Hierin 
krijgen de jongeren informatie over de werking en de structuur van het jeugdhuis, de 
activiteiten en de mogelijkheden tot participatie. 
 
Er is min halfjaarlijks een evaluatie- en planningsmoment voorzien zijn voor leden-
medewerkers.  
Aan de hand van een leidraad wordt een jaarverslag gemaakt, waarin de werking wordt 
besproken van het voorbije jaar en de opties naar het volgende jaar worden belicht.   

 
- Kadervorming 

 
Minstens twee vrijwilligers volgen jaarlijks samen min. 20u externe kadervorming in 
functie van jeugdhuiswerking. 

 
 
§3. Niveau 3: jeugdhuizen met ruimste werking  
 
Naast de gemeenschappelijke voorwaarden dient een jeugdhuis dat zich wil inpassen in niveau 3 te 
voldoen aan volgende voorwaarden: 
 

- Toegankelijkheid 
 

De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende min 15 uren per week, verspreid over 
min. 3 dagen. Alleen de openingsuren voor 02.00u worden in aanmerking genomen.  

 
- Activiteiten 

 
Jaarlijks worden er, naast instuiven en fuiven, min. 15 recreatieve activiteiten 
georganiseerd, waaronder vier vormingsactiviteiten. De helft van deze vormingsactiviteiten 
moet plaats vinden in het jeugdhuis. 
Het jeugdhuis moet min één permanente activiteit hebben. Een permanente activiteit is 
een regelmatig terugkerende activiteit waar een min of meer vaste groep aan deelneemt. 

 
- Informatie 

 
Jaarlijks worden er minimaal  vier publicaties voor de doelgroep uitgebracht. Hierin krijgen 
de jongeren informatie over de werking en de structuur van het jeugdhuis, de activiteiten 
en de mogelijkheden tot participatie. 
 
Er is min halfjaarlijks een evaluatie- en planningsmoment voorzien zijn voor leden-
medewerkers.  
Aan de hand van een leidraad wordt een jaarverslag gemaakt, waarin de werking wordt 
besproken van het voorbije jaar en de opties naar het volgende jaar worden belicht 

 
- Kadervorming 

 
Min. drie vrijwilligers volgen jaarlijks samen 30u externe kadervorming in functie van 
jeugdhuiswerking.  
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Art. 4. Subsidie 
 
§1.  
 
Indien het jeugdhuis voldoet aan de voorwaarden van niveau 1, wordt jaarlijks een subsidie 
uitgekeerd gelijk aan 80 % van het voorziene bedrag. 
 
§2.  
 
Indien het jeugdhuis voldoet aan de voorwaarden van niveau 2, wordt jaarlijks een subsidie 
uitgekeerd gelijk aan 90 % van het voorziene bedrag. 
 
§3.  
 
Indien het jeugdhuis voldoet aan de voorwaarden van niveau 3, wordt jaarlijks een subsidie 
uitgekeerd gelijk aan 100 % van het voorziene bedrag.       
 
 
Art.5. Procedure 
 
Een aanvraag moet binnen zijn op de jeugddienst voor 31 augustus.  
Daarbij moeten de volgende gegevens doorgegeven worden; 
 

- Overzicht van de openingsuren 
- Publicaties 
- Huishoudelijk reglement 
- Evaluatieverslag(en) 
- Bewijsstukken van gevolgde vorming 
- Activiteitenkalender 
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Hoofdstuk 7: Basissubsidies voor jeugdverenigingen 
 
 
Art. 1. Wat is de subsidie voor jeugdverenigingen? 
 
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, 
voorziet het gemeentebestuur een subsidie voor de werking van particuliere jeugdwerkinitiatieven. 
Deze subsidie wordt verleend volgens de normen en waarden die in dit reglement worden vastgesteld 
in toepassing van het jeugdbeleidsplan.  
 
De jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor een basis –en een werkingssubsidie, behalve de 
verenigingen die volgens het reglement jeugdhuizen of starters gesubsidieerd worden.  
 
 
Art. 2. Indienen van de subsidies 
 
Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.  
De subsidieaanvragen moeten ingediend worden op de jeugddienst, ten laatste op 1 september, 
samen met de nodige bewijsstukken. 
 
 
Art. 3. Verdeling van basis –en werkingssubsidies 
 
De basis- en werkingssubsidie samen bedragen 35.48 % van de totale subsidies voorzien voor 
jeugdwerk. 
De basissubsidie bedraagt 20 % van het bekomen bedrag.  
De overige 80 % wordt volgens een puntensysteem verdeeld onder de verschillende 
jeugdverenigingen. 
 
 
Art. 4. Erkenningsvoorwaarden 
 

1. Men moet een werking kunnen aantonen gedurende het voorbije werkjaar 
2. Men moet een regelmatige werking uitbouwen door het organiseren van groepsgerichte, 

sociaal-culturele initiatieven voor de jeugd (6 t..e.m. 24jaar), in de vrije tijd, onder educatieve 
begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdorganisaties. 

3. Men moet een kwaliteitsverbetering nastreven door één of meer van volgende functies te 
vervullen: 
- ontmoeting 
- permanente groepsvorming 
- spel en recreatie 
- creativiteit 
- amateuristische kunstbeoefening 
- vorming 
- kadervorming 
- dienstverlening 
- werken aan maatschappelijke veranderingen 

4. De jeugdorganisatie moet zijn zetel hebben op het grondgebied van Wachtebeke. 
5. Meer dan de helft van de leden woont in Wachtebeke 
6. Min. 1 verantwoordelijke is ouder dan 18 jaar en min. 1/2 van het bestuur is jonger dan 30 

jaar zijn. 
7. De werking moet zich volledig autonoom ontwikkelen en mag geen mag geen onderafdeling 

zijn van een reeds gesubsidieerde vereniging. Een autonome werking kenmerkt zich door 
eigen activiteiten, een apart bestuur, apart financieel beheer, aparte communicatie naar leden 
en ouders. 

8. Men mag geen subsidies ontvangen van een andere instantie voor de elementen die in dit 
reglement zijn opgenomen. 
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9. Men moet de controle op de werking aanvaarden door een door het college van burgemeester 
en schepenen aangeduide ambtenaar en de gevraagde documenten voorleggen.  

10. Men moet aanvaarden verantwoording af te leggen aan het college van burgemeester en 
schepenen over de aanwending van subsidies 

11. Er dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen te worden 
afgesloten voor de begeleiders en voor de deelnemende leden.  

12. De vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moeten de lidgelden zo laag 
mogelijk gehouden worden en dient de vereniging zich te ontplooien rekening houdend met 
het internationaal verdrag voor de rechten van het kind.  

13. Het initiatief kan geen winst tot doel hebben. Het jeugdwerkaanbod valt buiten elk 
commercieel circuit. 

 
 
Art.5. Erkenningsprocedure 
 
De particuliere jeugdwerkinitiatieven dienen een erkenning aan te vragen bij het college van 
burgemeester en schepenen. Hiertoe dienen zij te voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden 
omschreven in artikel 4 van dit hoofdstuk.   
Deze aanvraag verloopt volgens volgende procedure:  

- de aanvraag dient te gebeuren ten laatste op 31 Augustus, voor de aanvang van een 
nieuw werkjaar en dit op een daartoe bestemd aanvraagformulier, te verkrijgen op de 
jeugddienst.  

- De aanvraag tot erkenning wordt ter advies voorgelegd aan de jeugdraad.  
- De aanvraag tot erkenning en het advies van de jeugdraad worden ter goedkeuring aan 

het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 
 
 
Art. 6. Verlies van erkenning 
 
Een erkend jeugdwerkinitiatief, dat jaarlijks op basis van zijn werkingsdossier subsidies ontvangt, blijft 
automatisch erkend.  
Een erkend jeugdwerkinitiatief dat op basis van zijn werkingsdossier geen subsidies ontvangt of geen 
werkingsdossier voorlegt gedurende drie opeenvolgende werkingsjaren, wordt voor het volgende 
werkjaar als een nog te erkennen jeugdwerkinitiatief beschouwd en moet dan ook de 
erkenningsprocedure van dit reglement opnieuw volgen.  
De erkenning kan door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de jeugdraad 
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 subsidies tot gevolg.  
 
 
Art.7. Werkingssubsidie 
 
De werkingssubsidie voor jeugdbewegingen baseert zich op volgende onderverdeling:  

- aantal leden 
 - Activiteiten 

- Vorming 
 - Overnachtingen 
 
Art. 8. Verdeling van de werkingssubsidie  
 
Van het te verdelen bedrag, zal  
40 % naar het aantal leden gaan,  
30 % naar het aantal activiteiten,  
20 % naar vorming en  
10 % naar overnachtingen.  
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Dit bedrag zal worden berekend volgens een puntensysteem. De waarde van een punt wordt als volgt 
berekend: 
 
Waarde 1 punt van §x =      totale werkingstoelage §x  
     Somaantal toegekende punten §x 
 
 
 
§1. De leden 
 
40 % van het van het totaal beschikbare bedrag voor subsidiëring voor jeugdbewegingen wordt 
verdeeld volgens het aantal leden. Dit aantal is gebaseerd op de officiële ledenlijsten. Eens de officiële 
leden de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt en geen actieve leiding meer zijn, dan tellen deze niet 
meer mee in het puntensysteem.  
 
25 leden: 75 punten 
Per bijkomend lid: +3 punten 
 
 
§2. Activiteiten 
 
30 % van het van het totaal beschikbare bedrag voor subsidiëring voor jeugdbewegingen wordt 
besteed aan het organiseren van activiteiten. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring 
moeten bewezen worden. Dit door, op de voorziene datum, een tijdschrift of maandbrief door te 
spelen. Indien een site op het internet het enige middel is om activiteiten aan te kondigen, dan moet 
van deze pagina’s een afdruk gemaakt worden.   
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten van één dagdeel en twee dagdelen.  

 
Eén dagdeel (vanaf 2u): 5 punten 
Twee dagdelen vanaf (6u): 7 punten 
 
Weekends en kampen vallen onder de rubriek ‘overnachtingen’ en kunnen hier niet nogmaals worden 
meegerekend.  
 
 
§3. Vorming 
 
20 % van het van het totaal beschikbare bedrag voor subsidiëring voor jeugdbewegingen wordt 
besteed aan vorming. Per leid(st)er wordt een aantal punten toegekend. Leiding met een attest, 
uitgereikt door de Afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, krijgen 
extra punten.  
 
Per actieve leider/ monitor: +3 punten 
Per actieve leider/ monitor met het attest animator in het jeugdwerk: +3 punten 
Per actieve leider/ monitor met het attest hoofdanimator in het jeugdwerk: + 3 punten 
Per actieve leider/ monitor met het attest instructeur in het jeugdwerk: +3 punten 
Per actieve leider/ monitor met het attest hoofdinstructeur in het jeugdwerk: +3 punten 
 
Zo zal iemand zonder attest 3 punten opleveren en iemand met het attest hoofdanimator in het 
jeugdwerk 9 punten.  
 
Als bewijs moet op de voorziene datum een kopie van alle attesten ingediend worden. Deze zullen op 
de jeugddienst worden bijgehouden. Een kopie van nieuwe attesten kunnen op elk moment op de 
jeugddienst worden ingediend. Op die manier moet niet elk jaar opnieuw naar alle attesten worden 
gezocht. 
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§4. Overnachtingen 
 
10 % van het totaal beschikbare bedrag voor subsidiëring voor jeugdbewegingen wordt verdeeld naar 
aantal overnachtingen. Hierin zit vervat weekends en kampen. 
 
→  Aantal nachten 
 
In de puntenverdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen een weekend en een kamp. 
 

Een weekend met één overnachting telt voor 10 punten. 
 

Een weekend met twee overnachtingen telt voor 15 punten.  
 

Een kamp, dat minimum 4 overnachtingen telt, is goed voor 100 punten. Op deze 
kamptoelage kan elke vereniging slechts één keer aanspraak op maken.    

 
Bovenop deze puntenverdeling worden extra punten toegekend op basis van het aantal    
deelnemende leden. 
Er moet steeds een bewijs zijn van het aantal aanwezige leden op de overnachting. Dit kan gebeuren 
door  

OF een rekeninguittreksel voor te leggen waarop de betaling van de deelnemende leden op 
bevestigd is  
OF door een lijst, ondertekend door de eigenaar/ verantwoordelijke van de kamp- of 
weekendplaats voor te leggen. 
 

 
→  Aantal aanwezigen  
 
Op een weekend (één of twee overnachtingen) telt het aantal aanwezigen elk voor één punt.  
Op een kamp, dat min 4 overnachtingen telt, wordt het aantal aanwezigen vermenigvuldigd met 3 
punten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


