REGLEMENT
ERKENNING JEUGDWERK
DOEL
Elke jeugdvereniging, jongerenbeweging, jeugdhuis, jeugdatelier, feitelijke vereniging of vzw die in
aanmerking wenst te komen voor subsidiëring van infrastructuur, subsidies jeugdwerk, of die beroep wil
doen op kampvervoer, moet erkend worden door het college van burgemeester en schepenen.
WAT
Om door het college erkend te worden moeten de jeugdinitiatieven een doel nastreven dat de vorming, het
sociaal-cultureel werk met en de ontspanning van de jeugd nastreeft. De erkende jeugdinitiatieven
vervullen een of meer van volgende functies:
• ontmoeting;
• spel;
• creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening;
• vormingsactiviteiten;
• werken aan structuurveranderingen;
• bevorderen van integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
• De jeugdverenigingen vervullen deze functies in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. haar zetel en hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de stad Herentals;
2. aanvaarden verantwoording af te leggen aan het stadsbestuur over de aanwending van de
subsidies;
3. geen onderafdeling zijn van een reeds door het college erkende plaatselijke vereniging;
4. een doorlopende werking hebben d.w.z. minimum 6 maanden van het jaar werken, te rekenen van
1 september van het kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar en
minstens twee activiteiten per maand organiseren, met een minimum van twintig per jaar;
5. bij het indienen van de vraag om erkenning een bewijs leveren dat zij al ten minste 6 maanden
werkzaam zijn;
6. minstens 10 aangesloten leden hebben;
7. geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid jonger is dan 30 jaar (uitgezonderd voor
specifieke werkingen met gehandicapten en werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren);
8. minstens 30 % van de leden moet in Herentals wonen.
De controle op de voorwaarden 7 en 8 gebeurt enkel bij twijfel of klacht.
DE AANVRAAG
De jeugdvereniging die de erkenning aanvraagt en voor de eerste maal om een subsidie verzoekt, moet de
aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen voor 15 maart van het jaar waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd. Het college beslist over deze aanvraag rekening houdende met het schriftelijk
en gemotiveerd advies van de jeugdraad. Een erkenning wordt al dan niet toegestaan binnen de twee
maanden na de datum van ontvangst op het stadsbestuur.
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ONRECHTMATIGHEDEN
De erkenning kan door het college worden ingetrokken indien de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de
algemene bepalingen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op
subsidies tot gevolg.
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