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REGLEMENT 

KAMPSUBSIDIE 
 

DOEL EN PERIODE 

 

Dit reglement geldt gedurende de periode van het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het reglement kampsubsidie kan enkel door erkende Herentalse jeugdwerkinitiatieven worden gebruikt 

voor binnenlandse en buitenlandse kampen die in de zomervakantie plaatsvinden.  

 

Er is pas sprake van een kamp vanaf vier overnachtingen. 

 

Het reglement kampsubsidie is bedoeld om: 

- de jeugdverenigingen de kans te geven om gratis of met ondersteuning van een subsidie materiaal 

mee op kamp te nemen 

- de jeugdverenigingen de kans te geven om een subsidie te krijgen voor het vervoer van hun leden 

en leiding naar het kamp met openbaar vervoer of huurbussen 

- de jeugdverenigingen financieel te ondersteunen in de huurkosten van kamplocaties tijdens de 

zomervakantie 

 

A. VERVOER VAN KAMPMATERIAAL OP WEEKDAGEN 

 

VOOR WIE EN WAT 

 

Voorwaarden kampvervoer: 

− Het kampvervoer is enkel mogelijk vanaf één week voor tot en met één week na de zomervakantie; 

− Enkel het vervoer tijdens weekdagen wordt door de stadsdiensten verzorgd. 

 

Per kamp worden maximaal twee vrachtwagens met chauffeur ter beschikking gesteld. Dit geldt voor zowel 

de heen- als de terugreis. Indien dit omwille van de grootte van het kamp en het aantal deelnemende leden 

niet volstaat, kan de vereniging vragen om uitzonderlijk te beschikken over drie vrachtwagens. De 

jeugddienst bekijkt dit in overleg met de technische uitvoeringsdienst. 

 

Indien twee vrachtwagens niet volstaan en het stadsbestuur geen derde vrachtwagen ter beschikking kan 

stellen, kan de vereniging zelf extra vrachtwagens inzetten. Het stadsbestuur geeft hiervoor een subsidie. 

(zie deel B Subsidie) 

 

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING 

 

De aanvraag voor kampvervoer moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier; 

- ingediend worden op de jeugddienst vóór 1 maart van het jaar waarin het kampvervoer plaatsvindt. 

 

Voor een bestemming buiten de Belgische grenzen moet het schepencollege een aparte toelating geven. 

Alle onkosten gemaakt voor een buitenlandse bestemming, zijn voor rekening van de aanvragende 

vereniging. De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
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- de kampplaats bevindt zich; 

• binnen de grenzen van het Groothertogdom Luxemburg, of: 

• in de jumelagegemeentes: Alpen (Duitsland), IJsselstein (Nederland), Cosne-sur-Loire (Frankrijk) 

of; 

• buiten de Belgische grenzen met een maximale afstand van 40 kilometer in heenreis. 

-  bij de aanvraag wordt een toelatingsbewijs van de douanediensten gevoegd. 

Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met de vermelding van de concrete uur- en dagregeling van 

het kampvervoer. 

 

KOSTPRIJS  

 

Binnen België: Het vervoer tijdens weekdagen in België is volledig gratis. 

Buiten België: Alle onkosten gemaakt voor het vervoer buiten België worden aangerekend aan de 

aanvragende vereniging: (uitgezonderd naar de jumelagegemeenten) 

• kilometers over de grens: 0,72 euro per kilometer + loonkost 25 euro per uur
*
; 

• overuren: 25 euro per overuur
*
; 

• overnachtingen als gevolg van het bereiken van de arbeidsduurlimiet. 

 

NUTTIGE INFORMATIE  

 

De verantwoordelijke van de vereniging neemt ten laatste zeven dagen voor de vertrekdatum contact op 

met de ploegbaas van het transport van de technische dienst via het telefoonnummer 014-85 92 40. 

 

Eén begeleider van de vereniging moet meerijden met het transport. 

 

De aanvrager verbindt zich ertoe geen gevaarlijke of ontplofbare producten tussen de lading te leggen. 

Indien zij deze producten wel willen vervoeren, vermelden zij dit op het aanvraagformulier. Er mogen 

slechts beperkte hoeveelheden brandbare stoffen (butaangas om te koken en benzine of diesel voor een 

stroomgenerator) vervoerd worden, anders is de wetgeving op het vervoer van brandbare stoffen van 

toepassing. 

 

Het stadsbestuur sluit jaarlijks een verzekering voor de vervoerde lading ‘schade aan derden’ af tijdens de 

periode van het kampvervoer. 

 

B. SUBSIDIE  

 

VOOR WIE EN WAT 

 

De subsidie kan aangevraagd worden voor: 

- Vervoerskosten van leden en leiding 

- Vervoerskosten van kampmateriaal in het weekend of op feestdagen 

- Huurkosten van kamplocaties vanaf één week voor tot en met één week na de zomervakantie 

 

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING 

 

De aanvraag voor de kampsubsidie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier; 

- vergezeld zijn van  

o de onkostennota of factuur van de gehuurde vrachtwagen(s) en/of chauffeur(s) en/of  

o de onkostennota of factuur van de gehuurde bus / kostprijs openbaar vervoer en/of 

                                                 

* De loonkost bedraagt 20 euro per arbeider vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren. De berekening van de 

gepresteerde uren gebeurt op basis van de elektronische tikklok van het stadspersoneel. 
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o de onkostennota of factuur van de gehuurde kamplocatie (enkel de kosten voor de huur van de 

locatie (weide, kampgebouw, jeugdherberg …) die verband houden met het verblijf en de 

overnachtingen kunnen ingediend worden. Waarborgen, kosten voor voedsel, verbruik van 

bijvoorbeeld water, gas en elektriciteit kunnen niet in rekening gebracht worden.) 

- ingediend worden op de jeugddienst vóór 1 oktober van het jaar waarin het kamp plaatsvond. 

 

Het college beslist over het toekennen van de kampsubsidie.  

 

Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met de vermelding van het toegekende subsidiebedrag. 

 

VERDEELSLEUTEL 

 

Het totaal te verdelen subsidiebedrag wordt procentueel gezien verdeeld over alle aanvragen, met een 

minimum van 75 euro en een maximum van 400 euro per jeugdwerkinitiatief (ongeacht het aantal kampen 

of takken die meegaan). 

 

De bedragen van de facturen of onkostennota’s die door alle jeugdwerkinitiatieven werden ingediend, 

worden samengeteld. 

 

Er wordt berekend hoeveel procent het totaal subsidiebedrag vormt ten opzichte van het totale 

factuurbedrag.  

 

Aan de hand van dit procent worden de subsidies per jeugdwerkinitiatief verdeeld. 

 

OVERSCHOT EN ONRECHTMATIGHEDEN 

 

Indien het krediet van het reglement kampsubsidie niet is opgebruikt, wordt het resterende bedrag 

overgebracht naar de werkingssubsidies voor het jeugdwerk van het lopende jaar.  

 

Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een subsidie, kan het college 

van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 

 

UITBETALING VAN DE SUBSIDIE  

 

De subsidie wordt uitgekeerd, ten laatste op 31 december van het jaar waarin het kamp plaatsvond. Als er 

onvoldoende middelen zijn om alle aanvragen te subsidiëren, dan wordt het tekort procentueel verdeeld 

over alle aanvragen. 

 


