AFDELING 2: SUBSIDIES VOOR ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN
Artikel 7: Begripsomschrijving
Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt verstaan onder:
o Gemeente Zwalm: Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, NederzwalmHermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-MariaLatem
o

Gemeentelijke jeugdadviesraad Zwalm: Een adviesraad ter bevordering van het jeugdwerk in
de gemeente. Deze raad wordt officieel door het gemeentebestuur erkend.

o

Lid: Een kind of jongere die een duidelijk bewijs van aansluiting bij een erkende jeugdvereniging kan voorleggen:
- De leeftijd van de leden moet gesitueerd zijn tussen 3 en 25 jaar, de leeftijd wordt
geteld op basis van de geboortejaren in het geldende werkjaar.
- De erkende jeugdorganisatie moet naam, adres en geboortedatum van de leden kunnen voorleggen (aan de hand van officiële ledenlijsten, verzekeringsdocumenten,...).

o

Begeleider: Een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en begeleiden van kinderen en jongeren in een erkend jeugdwerkinitiatief, die dit op vrijwillige basis (dwz onbezoldigd) doet.

o

Jeugdwerkinitiatieven met een permanente werking:
- Minimum 2-wekelijkse activiteit
- Minimum 20 leden, waarvan maximum 1/3de begeleiders
- Begeleiding gebeurt door persoon van minimum 16 jaar en maximum 25 jaar (jeugd
voor jeugd)

o

Jeugdwerkinitiatieven met een niet-permanente werking organiseren op regelmatige basis activiteiten voor jeugd.

o

Werkjaar: Periode die loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.

o

Verantwoordelijke: De persoon, ouder dan 18 jaar, die als aanspreekpunt binnen het jeugdwerkinitiatief optreedt.

Artikel 8: Het jeugdwerkinitiatief mag geen geldelijke toelagen ontvangen voor dezelfde werking op
grond van een andere gemeentelijke regelgeving.
Artikel 9: Doelstelling
De subsidies zijn specifiek bedoeld voor de ondersteuning en stimulering van de werking van de erkende jeugdwerkinitiatieven op het grondgebied van Zwalm. Deze worden onderverdeeld in een basistoelage en een werkingstoelage.
Jeugdwerkinitiatieven met een permanente werking ontvangen een basistoelage en een werkingstoelage op basis van hun activiteitenverslag.
Jeugdwerkinitiatieven met een niet-permanente werking ontvangen een werkingstoelage op basis van
hun activiteitenverslag.
De basistoelage bedraagt 20 % van het totale bedrag en wordt gelijk verdeeld onder alle jeugdwerkinitiatieven met een permanente werking die een aanvraag indienen.
De werkingstoelage bedraagt 80 % van het totale bedrag en wordt via een puntensysteem verdeeld
onder de aanvragende jeugdwerkinitiatieven met permanente en niet-permanente werking.

Artikel 10: Begunstigden
Enkel jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan de begripsomschrijvingen binnen artikel 2 en 7 van dit
reglement kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.
Artikel 11: Begripsomschrijving en berekening werkingstoelage
o

Lidmaatschap: officieel bij het jeugdwerkinitiatief aangesloten leden, bewijsbaar adhv de ledenlijst van het werkjaar waarvoor subsidies worden aangevraagd, vastgelegd op 31/12.

o

Activiteit:
o Een activiteit duurt minimum 3 uur en is gericht naar de leden. Repetities gelden
eveneens als activiteit en dienen minstens 1,5 uur te duren.
o Het volgen van een vorming kan in aanmerking genomen worden als activiteit, daarvoor voldoet de vorming aan volgende voorwaarden:
 De vorming moet plaatsgevonden hebben in het werkjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
 De vorming moet minstens 2 uur duren.
 Er moet een kopie van het attest van deelname bijgevoegd worden.
 Elke deelnemer die de vorming volgde, komt apart in aanmerking.
 Ook vorming gevolgd door leden (bvb. voorbereiding op leiding worden) komt
in aanmerking.
 Kadervorming (vorming tot animator, hoofdanimator, instructor en hoofdinstructor) komt hiervoor niet in aanmerking; dit wordt betoelaagd via het reglement op kadervorming.
o Bij een jeugdhuis wordt het instuifgebeuren (de dag(en) waarop het jeugdhuis geopend is gedurende 4 opeenvolgende uren, zonder dat er dan een activiteit doorgaat)
niet beschouwd als activiteit op zich.
o Repetitie: Een repetitie is een begrip dat van toepassing is op de jeugdgroepen die
aan amateuristische kunstbeoefening doen. Om in aanmerking te komen als activiteit
moet een repetitie minstens 1,5 uur duren.
o Voorstelling: Een voorstelling is een begrip dat van toepassing is op de jeugdgroepen
die aan amateuristische kunstbeoefening doen. Om in aanmerking te komen voor de
toekenning van extra punten moet een voorstelling openbaar zijn en onbezoldigd uitgevoerd worden.
o Lucratieve evenementen en activiteiten die door vergoeding en/of inkomgelden en
deelnemingskosten zelfbedruipend zijn, komen niet in aanmerking als activiteit
o Er moeten minimum 10 aanwezigen zijn.
o Activiteiten zijn bewijsbaar adhv programma, inschrijvingslijsten.

o

Gebrevetteerd begeleider:
o Een begeleider met een vorming op het gebied van het begeleiden van kinderen en
jongeren. De brevetten die in aanmerking komen zijn attest animator, hoofdanimator,
instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk en dienen afgeleverd te worden door
de afdeling Jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een diploma
in een pedagogische richting komt eveneens in aanmerking.
o Bewijsbaar via kopie van brevet of diploma

o

Kamp of weekend: is een meerdaagse activiteit dat door een erkend jeugdwerkinitiatief wordt
georganiseerd voor haar leden en begeleiders en dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
o Een kamp telt minimaal 5 opeenvolgende overnachtingen, een weekend telt minimaal
1 overnachting en maximaal 4. De overnachtingen gebeuren niet in eigen lokalen.
o Er is minstens één meerderjarige begeleider aanwezig.
o Er is minstens één begeleider per 10 deelnemers aanwezig.
o Er zijn minstens 10 deelnemers.
o De begeleiders, de leden en de kookploeg komen als deelnemers in aanmerking.

o

o

Jaarlijks kan maximaal één kamp + meerdere weekends per afdeling gesubsidieerd
worden.

Aanwezigheid op de jeugdraad: voor de aanwezigheid op de jeugdraad gelden de volgende
voorwaarden:
o Zowel de algemene vergadering als de vergaderingen van de werkgroepen worden in
aanmerking genomen.
o Activiteiten en vormingsmomenten georganiseerd door de jeugdraad, worden in aanmerking genomen.
o De aanwezigheden worden per jeugdvereniging geteld, niet per vertegenwoordiger
van de jeugdvereniging.
o Verontschuldigingen worden niet in aanmerking genomen.

De werkingstoelage wordt berekend op basis van het activiteitenverslag dat het jeugdwerkinitiatief
indient. De punten worden als volgt verdeeld:
Lidmaatschap
Gebrevetteerde begeleider
Activiteit < 7u
Activiteit >= 7u
Kamp of weekend
Medewerking aan een gemeentelijk initiatief
Medewerking aan een solidariteitsactie (11.11.11,
Amnesty International, …)
Medewerking aan activiteiten voor natuurbehoud of
ter verbetering van het leefmilieu
Begeleider in bezit van brevet Eerste Hulp bij Ongevallen (vorming van min. 12u)
Deelname vergaderingen gemeentelijke jeugdadviesraad
Gezamenlijke activiteit: wanneer minstens 2 jeugdverenigingen een gezamenlijke activiteit realiseren,
kunnen hiervoor 50 punten extra verdiend worden
door de deelnemende verenigingen. De gemeentelijke jeugddienst en de schepen van jeugd worden
van de samenwerking op de hoogte gebracht.
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lid (lijst op 31/12)
begeleider met brevet
aanwezig lid/begeleider
aanwezig lid/be
nacht per aanwezige
deelname
deelname

10 punten
75 punten
1 punt
2 punten
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Per deelname

75 punten

Per brevet

75 punten

Per deelname

10 punten

Per activiteit

50 punten

Artikel 12: Aanvraag
De aanvragen tot subsidiëring gebeuren door middel van geëigende formulieren die ter beschikking
liggen bij de gemeentelijke jeugddienst of kunnen gedownload worden via de gemeentelijke website.
Deze aanvraag dient vergezeld van alle bewijsstukken zoals vermeld in dit reglement en op het aanvraagformulier. Alle aanvragen dienen voor 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft ingestuurd te worden.
Te laat ingediende aanvragen komen niet meer in aanmerking.
Artikel 13: Uitbetaling
Uitbetaling van de subsidies gebeurt jaarlijks ten laatste in de maand april door storting van het volledig toegekend bedrag op rekeningnummer van de betreffende vereniging.

