REGLEMENT
WERKINGSSUBSIDIE JEUGDWERK
DOEL EN PERIODE
De subsidiëring van het jeugdwerk heeft tot doel het jeugdwerk financieel te ondersteunen zodat zij hun
werking behouden, verder uitbouwen en differentiëren.
Dit reglement geldt voor de periode van het meerjarenplan 2014-2019. De werkingssubsidie heeft
betrekking op het vorige werkjaar. De periode waarop de subsidie wordt berekend, loopt van 1 september
van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar.
VOOR WIE
Alle door het schepencollege erkende lokale jeugdwerkingen die vallen onder een van de volgende
categorieën: jeugdvereniging, jongerenbeweging, studentenbeweging, jeugdhuis of jeugdatelier kunnen
deze subsidie aanvragen.
Binnen het budget werkingssubsidies wordt een éénmalige basissubsidie voorzien voor startende
jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan volgende voorwaarden:
• de vereniging is opgericht als feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk;
• de zetel en hoofdactiviteit van de vereniging is in Herentals;
• de werking en het beheer wordt verzekerd door personen waarvan ten minste twee derde jonger is
dan 30 jaar;
• de organisatie die een aanvraag wenst in te dienen kan een doorlopende werking van minstens vier
maanden aantonen;
• de werking wordt gestaafd met een verslag van minimum 2 maandelijkse activiteiten. Op basis
hiervan zal de jeugdraad de gegrondheid van de aanvraag beoordelen;
• de vereniging telt minstens 10 aangesloten leden van Herentals;
• de vereniging vervult één van de volgende functies: ontmoeting, spel of creatieve activiteiten
Politieke jongerenbewegingen worden niet gesubsidieerd. Ook jeugdwerkingen die door een hogere
overheid erkend zijn en gesubsidieerd worden, maken geen aanspraak op deze subsidie.
DE AANVRAAG EN TOEZEGGING
De subsidieaanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier;
• vergezeld zijn van de gevraagde bewijzen;
• voor 1 november aangetekend verstuurd naar of afgegeven op de jeugddienst.
Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met de eventuele vermelding van het subsidiebedrag.
Het college beslist over het toekennen van de subsidies. Deze subsidie wordt uiterlijk op 31 december van
het jaar van aanvraag gestort op voorwaarde dat het dossier en de bewijzen van alle verenigingen tijdig
ingediend worden.
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VERDEELSLEUTEL: BASISSUBSIDIE EN WERKINGSSUBSIDIE
Basissubsidie
• De éénmalige startpremie bedraagt 250,00 euro per beginnende jeugdwerking;
• 20 % van de subsidie wordt gelijkmatig verdeeld onder alle aanvragen van jeugdverenigingen,
jongerenbewegingen en studentenbewegingen, jeugdhuizen en jeugdateliers.
Werkingssubsidie
• 80 % van de subsidie wordt onder de verschillende categorieën verdeeld;
- jeugdverenigingen, jongerenbewegingen en studentenbewegingen: 70 %;
- jeugdhuizen: 15 %;
- jeugdateliers: 15 % met een maximum van 1000,00 euro per jeugdatelier.
• De verschillende categorieën hebben elk hun eigen verdeelsleutel;
• Kredieten die in een bepaalde categorie van het jeugdwerk ongebruikt blijven, worden gelijk
verdeeld onder de overige aanvragen van jeugdverenigingen, jongerenbewegingen en
studentenbewegingen.
ONRECHTMATIGHEDEN
Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een toelage, kan het college van
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.
CATEGORIEËN
JEUGDVERENIGINGEN, JONGERENBEWEGINGEN EN STUDENTENBEWEGINGEN
Het totale bedrag wordt als volgt verdeeld:

→ Leden en werking: 40 %
→ Kampen: 40 %
→ Lokaal: 20 %
Het subsidiebedrag wordt verdeeld aan de hand van een puntensysteem. Het bedrag wordt gedeeld door
het totale aantal punten van alle aanvragen per categorie. Zo verkrijgt men de geldwaarde van één punt en
dus ook de waarde van de subsidie voor elke categorie.
Leden en werking

Voor de verdeling van de subsidie wordt rekening gehouden met het aantal leden niet ouder dan 25 jaar en
leiding niet ouder dan 30 jaar.
Puntenverdeling leden en leiding:
- 1 punt per aangesloten lid (leiding niet meegerekend);
- 2 punten per aangesloten leid(st)er zonder attest;
- 3 punten per aangesloten leid(st)er met een EHBO-attest
- 5 punten per aangesloten leid(st)er met een attest van (hoofd)animator of (hoofd)instructeur.
3 punten extra per aangesloten leid(st)er voor deelname aan de EHBO-cursus georganiseerd door de
jeugdraad. De punten die je verdient door deel te nemen aan de EHBO-cursus van de jeugdraad mogen
twee jaar lang ingediend worden.
Bewijs:
- kopie van de ledenlijst met vermelding van de geboortedatum;
- kopie van de attesten.
Puntenverdeling werking:
- 1 punt per halve dag of avondactiviteit per leeftijdsgroep gericht op de leden van de vereniging;
- 2 punten per hele dag activiteit per leeftijdsgroep gericht op de leden van de vereniging;
- 4 punten per weekendactiviteit per leeftijdsgroep gericht op de leden van de vereniging;
- 2 punten per bestuursactiviteit gericht op de leiding van de vereniging, met een maximum van 20
activiteiten per jaar (= groepsraad/leidingskring, algemene vergadering, gewest/district);
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-

2 punten per leidingsweekend, met een maximum van 3 per jaar;
2 punten per halve dag-, hele dag- of avondactiviteit gericht naar derden. (bv. dia-avond, fuiven);
3 punten per deelname van de vereniging aan een overstijgend project. (bv. Snuffel,
Buitenspeeldag)
10 punten voor het geven van korting bij lidgeld, weekends, kampen of activiteiten aan kinderen en
jongeren met een vrijetijdspas, met een maximum van 30 punten per jaar.

Bewijs:
- kopie van de uitnodiging van de activiteiten gericht naar leden of een kalender van de activiteiten
per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld uit het ledenblaadje);
- kopie van de verslagen van de bestuursactiviteiten of het leidingsweekend.
Kampen
Er is pas sprake van een kamp vanaf vier overnachtingen. Bij jeugdverenigingen die met de afdelingen
afzonderlijk op kamp gaan, worden de punten van de verschillende kampen samengeteld. Voor de
verdeling van de subsidie wordt rekening gehouden met het aantal leden niet ouder dan 25 jaar en leiding
niet ouder dan 30 jaar.
Puntenverdeling kampen en bivakken:
- 1 punt per nacht per lid (leiding niet meegerekend);
- 2 punten per nacht per leid(st)er zonder attest;
- 3 punten per nacht per leid(st)er met een EHBO-attest;
- 5 punten per nacht per leid(st)er met een attest van (hoofd)animator of (hoofd)instructeur.
Bewijs:
- kopie van de huurovereenkomst voor de kampplaats;
- lijst van de deelnemende leden met telkens het aantal overnachtingen en geboortedatum;
- lijst van de deelnemende leiding met telkens het aantal overnachtingen en geboortedatum.
Lokaal
Puntenverdeling oppervlakte binnenruimte:
- van 0 m² tot en met 100 m²: 2 punten
- van 101 m² tot en met 200 m²: 3 punten
- van 101 m² tot en met 300 m²: 4 punten
- van 301 tot en met 400 m²:
5 punten
- + 401 m²:
6 punten
Bewijs: kopie van de plattegrond
Huurprijs en vaste kosten1:
- vanaf 250 euro per jaar:
- vanaf 500 euro per jaar:
- vanaf 1000 euro per jaar:
- vanaf 1500 euro per jaar:
- vanaf 2000 euro per jaar:
Bewijs: kopie van de facturen

2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
6 punten

Puntenverdeling onderhoudskosten2:
- vanaf 250 euro per jaar:
3 punten
- vanaf 350 euro per jaar:
4 punten
- vanaf 500 euro per jaar:
5 punten
Bewijs: kopie van de rekeningen en/of facturen.

1
2

Onder vaste kosten wordt verstaan: gas, water, elektriciteit, verzekeringen, telefoon- en internetlijn.
Dit zijn alle materiaalkosten die gemaakt worden om het lokaal te onderhouden, te verfraaien (zoals het
herschilderen) en/of te repareren.
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JEUGDHUIZEN
INDIEN 1 JEUGDHUIS
Het totale bedrag wordt aan het jeugdhuis toegekend als het bestuur:
− een werkingsverslag indient voor de periode van subsidiëring, met hierin minimaal de volgende
elementen:
• het ledenaantal;
• het aantal bestuursvergaderingen;
• de agenda van de bestuursvergaderingen;
• Het verslag van de bestuursvergaderingen
• de georganiseerde activiteiten, met korte evaluatie (aantal bezoekers en inhoud activiteit);
• een overzicht van het ledentijdschrift;
• een overzicht van de infrastructuurwerken;
• het financiële jaarverslag.
− een jaarplanning opmaakt voor het komende jaar met hierin minimaal:
• de verwachte ledengroei;
• een voorstelling van het (nieuwe) bestuur;
• de geplande bestuursvergaderingen;
• de geplande activiteiten;
• de geplande infrastructuurwerken;
• de begroting.
INDIEN MEER DAN 1 JEUGDHUIS
Het totale bedrag wordt verdeeld onder drie rubrieken (activiteiten 50 %, kernwerking 30 %, lokaal 20 %).
Het bedrag voor jeugdhuizen wordt berekend op basis van een puntensysteem. Het bedrag wordt gedeeld
door het aantal punten van alle jeugdhuizen. Op die manier verkrijgt men de geldwaarde van één punt en
dus ook de subsidie per jeugdhuis.
Activiteiten
Puntenverdeling op basis van het aantal activiteiten met een instuifkarakter:
- minder dan 10 uur per week: 3 punten
- vanaf 10 uur per week:
6 punten
Puntenverdeling op basis van het aantal geprogrammeerde groepsactiviteiten:
- minder dan 10 per jaar:
4 punten
- van 11 tot 30 per jaar:
6 punten
- vanaf 31 per jaar:
8 punten
Puntenverdeling op basis van aanwezigheid:
- minder dan 20 personen:
2 punten
- vanaf 20 personen:
4 punten
Bewijs: overzicht van activiteiten met het bezoekersaantal
Puntenverdeling op basis van het aantal activiteiten gericht op toegankelijkheid:
Dit zijn acties die georganiseerd worden ten voordele van een minderheidsgroep (gehandicapten,
allochtonen, kansarmen, …) en/of een goed doel. Per activiteit krijg je 3 punten.
Bewijs: overzicht van de acties en hun resultaat
Kernwerking
Hiermee wordt de programmatie, organisatie, begeleiding, … bedoeld. Deze werking bestaat uit vrijwilligers
jonger dan 25 jaar eventueel aangevuld met een permanent verantwoordelijke.
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Puntenverdeling op basis van het aantal kernvergaderingen:
- wekelijks:
9 punten
- tweewekelijks:
7 punten
- maandelijks:
5 punten
- sporadisch:
1 punten
Bewijs: overzicht van data en agenda van de bijeenkomsten
Puntenverdeling op basis van informatieproducten:
- ledenblaadje, digitale nieuwsbrief,… dat minstens 6 keer per jaar verschijnt
- infohoek met boeken, brochures, en dergelijke
Bewijs: een exemplaar van elk ledenblaadje/ kopie van elke nieuwsbrief

6 punten
5 punten

Lokaal
Puntenverdeling oppervlakte van de binnenruimte:
- Minder dan 500 m ²:
2 punten
- Tussen 501 m² en 1.000 m²:
4 punten
- Vanaf 1.001 m²:
6 punten
Puntenverdeling huur en vaste kosten3:
- Vanaf 250 euro per jaar:
2 punten
- Vanaf 500 euro per jaar:
3 punten
- Vanaf 1000 euro per jaar:
4 punten
- Vanaf 1500 euro per jaar:
5 punten
- Vanaf 2000 euro per jaar:
6 punten
Bewijs:
- kopie van de plattegrond
- kopie van de rekeningen en/of facturen
JEUGDATELIERS
Het bedrag voor jeugdateliers wordt berekend op basis van een puntensysteem. Het bedrag wordt gedeeld
door het aantal punten van alle jeugdateliers. Zo verkrijgt men de geldwaarde van één punt en dus ook de
subsidie per jeugdatelier.
Leden en medewerkers
1 punt per lid (begeleiding niet meegerekend);
2 punten per administratief medewerker of begeleider zonder pedagogisch of artistiek diploma*;
3 punten per aangesloten begeleider met een EHBO-attest;
5 punten per begeleider met pedagogisch of artistiek diploma*;
3 punten extra per aangesloten begeleider voor deelname aan de EHBO-cursus georganiseerd door
de jeugdraad.
Bewijs: ledenlijst met functies en kopieën van de pedagogische en artistieke diploma’s
* de diploma’s van de richtingen conservatorium, regie en andere kunstvormen komen in aanmerking.
-

- per bijeenkomst: 2 punten
Bewijs: overzicht van de data en agenda van de bijeenkomsten
Activiteiten
Hieronder vallen de activiteiten die expliciet gericht zijn op een publiek groter dan de eigen leden
(voorstellingen, tentoonstellingen, …)

3

Onder vaste kosten wordt verstaan: gas, water, elektriciteit, verzekeringen, telefoon- en internetlijn.
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Puntenverdeling op basis van het aantal activiteiten:
- per halve dag- of avondactiviteit:
3 punten
- per volledige dagactiviteit:
5 punten
- per deelname van de vereniging aan een overstijgend project. (bv. snuffel, Buitenspeeldag):
3 punten
Bewijs: overzicht van de activiteiten met eventueel promotiemateriaal (affiches, mailings, …)
Puntenverdeling op basis van het gemiddelde aantal bezoekers (jonger dan 25) op de activiteiten:
- minder dan 15:
1 punt
- van 15 tot 39:
3 punten
- van 40 tot 59:
5 punten
- van 60 tot 80:
7 punten
- meer dan 80:
9 punten
Bewijs: overzicht van het aantal bezoekers per activiteit
Lokaal
Puntenverdeling huur en vaste kosten4:
- Vanaf 250 euro per jaar:
2 punten
- Vanaf 500 euro per jaar:
3 punten
- Vanaf 1000 euro per jaar:
4 punten
- Vanaf 1500 euro per jaar:
5 punten
- Vanaf 2000 euro per jaar:
6 punten
Bewijs: kopie van de rekeningen en / of facturen

4

Onder vaste kosten wordt verstaan: gas, water, elektriciteit, verzekeringen, telefoon- en internetlijn.
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