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ERKENNING 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Art. 1 De vereniging bouwt een regelmatige werking uit die voldoet aan de definitie jeugdwerk1. 

Art. 2 De vereniging verbindt zich ertoe zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met de 

principes van artikel 22 van de UNO-conventie over de Rechten van het kind. 

Art. 3 De vereniging richt zich naar kinderen en jongeren van de stad Menen. Meer dan 50% van de leden 

woont in Groot-Menen en is jonger dan 30 jaar. 

Art. 4 De zetel en het secretariaat van de vereniging zijn gelegen op het grondgebied Groot-Menen. 

Art. 5 De vereniging verbindt zich ertoe het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle 

gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands opgesteld te worden.  

Art. 6 De vereniging kan minimum 1 jaar werking bewijzen. 

Art. 7 De vereniging verbindt zich ertoe ter bescherming van haar leden een verzekeringspolis af te sluiten. 

Art. 8 De aanvraag tot erkenning wordt door de jeugdvereniging op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de stedelijke jeugddienst. De formulieren kunnen geraadpleegd worden op de website of 

opgevraagd worden bij de stedelijke jeugddienst. Alle jeugdverenigingen erkend vóór 2020 dienen een 

nieuwe aanvraag tot erkenning in. Indien geen nieuwe aanvraag wordt ingediend komen deze 

jeugdverenigingen niet langer in aanmerking voor lokale subsidies. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Erkenning als jeugdbeweging 

Art. 9 Verenigingen die door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn als jeugdbeweging 

kunnen een aanvraag tot stedelijke subsidiëring vanuit stad Menen, overeenkomstig het reglement, 

indienen. 

                                                

1 Jeugdwerk is groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en 

jongeren van 3 tot 30 jaar, in de sfeer van vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en 

integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis en georganiseerd door particuliere 

jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen. 
2 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder 

kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, 

godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, 

geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of wettige voogd. 

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen 

alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de 

overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind. 
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Art. 10 De vereniging telt ten minste 15 leden tussen 3 en 30 jaar. 

Art. 11 De vereniging organiseert jaarlijks ten minste 10 activiteiten voor hun leden. 

Art. 12 De vereniging heeft ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Erkenning als jeugdhuis 

Art. 13 Verenigingen die door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn als jeugdhuis kunnen 

een aanvraag tot stedelijke subsidiëring vanuit stad Menen, overeenkomstig het reglement, indienen. 

Art. 14 De vereniging richt zich in hoofdzaak naar alle jongeren in Menen tussen 14 en 30 jaar. 

Art. 15 De vereniging heeft een vennootschap zonder winstoogmerk als rechtspersoonlijkheid. 

Art. 16 We werking richt zich op ontmoeting, activiteiten en vorming voor jongeren.  

Art. 17 De vereniging beschikt over een ruimte exclusief voor de werking, waarbij de infrastructuur duidelijk 

herkenbaar is. 

Art. 18 Het algemeen beleid en beheer van de vereniging moet worden waargenomen door minstens 5 

personen, waarvan minstens 50% jonger is dan 30 jaar.  

Art. 19 De vereniging heeft maandelijks gemiddeld minstens 8 uur werking. Uitzonderingen dienen 

goedgekeurd te worden op de algemene vergadering van de jeugdraad. 

Art. 20 De vereniging verbindt zich ertoe zich open te stellen voor (nieuwe) initiatieven van jongeren in naam 

van de vereniging.  

Erkenning als politieke jongerenbeweging 

Art. 21 De vereniging is een jongerenafdeling van een politieke partij. 

Art. 22 De vereniging telt ten minste 5 leden tussen 14 en 30 jaar.  

Art. 23 De vereniging organiseert ten minste 5 activiteiten voor de leden, waarvan 3 activiteiten gericht naar 

de jeugd in Menen. 

Erkenning als jeugdcultuurinitiatief 

Art. 24 De vereniging legt de klemtoon op het uitoefenen van vaardigheden, creatieve expressievormen en –

technieken. 

Art. 25 De vereniging telt ten minste 5 leden tussen 14 en 30 jaar.  

Art. 26 De vereniging organiseert ten minste 5 activiteiten voor de leden. 

Art. 27 De vereniging heeft ten minste 1 begeleider per 15 leden. 
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Erkenning als speelpleinwerking 

Art. 28 Met verenigingen die door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn als 

speelpleinwerking zal een convenant afgesloten worden tussen de speelpleinwerking en Stad Menen. 

Art. 29 De vereniging telt dagelijks ten minste 15 deelnemers tussen 3 en 16 jaar. 

Art. 30 De vereniging organiseert ten minste 15 activiteiten op werkdagen voor de leden, dit gedurende de 

schoolvakanties. 

Art. 31 De vereniging heeft ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Art. 32 De vereniging heeft zijn uitvalsbasis op het grondgebied van Menen.  
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SUBSIDIËRING ERKENDE JEUGDVERENIGINGEN 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 33 De stad Menen betaalt, binnen de voorziene kredieten, aan de jeugdverenigingen erkend door het 

College van Burgemeester en Schepenen een toelage uit. De stedelijke jeugdraad wordt om advies 

gevraagd. 

Art. 34 Een jeugdvereniging kan voor haar activiteiten maar via één kanaal gesubsidieerd worden door de 

stad.  

Art. 35 De jeugdvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen gezien de jeugdvereniging de subsidie moet 

gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.  

Art. 36 De subsidiëring wordt steeds berekend op het einde van het jaar op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de jeugdvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. Een 

werkingsjaar is steeds van 1 september tem 31 augustus. De verdeling en de bekendmaking van de 

subsidiëring vindt plaats vóór 20 november van het betrokken jaar. Tussen 20 en 30 november kan 

beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbetaling van de 

subsidies vindt plaats vóór 31 december van het betrokken jaar. 

Art. 37 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de jeugdvereniging op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de jeugddienst vóór 1 oktober van het betrokken jaar. Het subsidiereglement en de 

aanvraagformulieren zijn steeds beschikbaar op de website van stad Menen. Jaarlijks wordt in het derde 

kwartaal via mail een oproep gedaan aan de contactpersonen gekend bij de stedelijke jeugddienst van alle 

erkende jeugdverenigingen om hun subsidiedossier in te dienen. Dit dossier dient bij het indienen 

vergezeld te zijn van de gevraagde bewijsstukken. 

Art. 38 Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid worden de nodige 

financiële consequenties genomen die kunnen variëren van een vermindering van het subsidiebedrag tot 

het schrappen van het volledige bedrag.  

Art. 39 Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de 

jeugdraad hetzij door 1/4 van haar leden, bij ondertekend schrijven gericht aan de voorzitter van de 

jeugdraad, hetzij door de stuurgroep zelf. Deze wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door ten 

minste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Vergadering alsook door de 

Gemeenteraad. 

Art. 40 Iedere gesubsidieerde jeugdvereniging heeft het recht alle nodige documenten in verband met zijn 

subsidiedossier in te zien. 

Art. 41 De jeugdvereniging verbindt zich ertoe een gevulde EHBO-koffer te voorzien op de locatie van de 

werking. 

Art. 42 Huidig reglement heft alle voorgaande subsidiereglementen “jeugd” zoals goedgekeurd bij 

GR 27 mei 2013 op. 
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SUBSIDIËRING SPECIFIEK VOOR JEUGDBEWEGINGEN 

Art. 43 Deze subsidie heeft als doel om jeugdverenigingen financieel te ondersteunen in de uitbouw van een 

kwaliteitsvolle, permanente, inhoudelijke jeugdwerking. Dit door de kwalitatieve uitbouw van de 

structuur, de organisatie en de omkadering van de jeugdvereniging te verhogen. 

Art. 44 Deze subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem, met uitzondering van luik A. 25% van 

het voorziene budget wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel beschreven in Luik A. 37,5% van het 

voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria (Luik B, C, D, E.) 37,5% wordt 

verdeeld op basis van kwantitatieve criteria (Luik F en G.)  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 ×   𝑣𝑜𝑜𝑟𝑧𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
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Art. 45 Deze subsidie kan uitsluitend worden uitgekeerd indien aangetoond wordt werkingsactiviteiten te 

hebben georganiseerd op minimum 10 dagen gedurende het werkjaar. Openbare manifestaties3 worden 

hierin niet meegerekend. Dagen die onderdeel zijn van een kamp of weekend worden evenmin tot deze 

10 dagen gerekend.  

Bewijsstuk: jaarkalender van de vereniging 

Art. 46 Deze subsidie kan uitsluitend worden uitgekeerd indien de vereniging aangesloten is bij de UitPas-

balie en hiernaar verwijst in elke communicatie die wordt gevoerd 

Bewijsstuk: lijst van aangesloten UitPas-balies op grondgebied Menen (wordt opgevraagd door de jeugddienst) 

Luik A – Infrastructuur 

Art. 47 Dit luik is uitsluitend voor verenigingen waarvan de uitvalsbasis van de werking niet gevestigd is in een 

gebouw die eigendom is van Stad Menen of zijn verbonden entiteiten. 

Bewijsstuk: eigendomsbewijs of huurovereenkomst van het jeugdlokaal 

Art. 48 Dit luik betreft de kosten verbonden aan: 

 kleine herstellingswerken van een jeugdlokaal die bijdragen aan een veilig, net en hygiënisch jeugdlokaal; 

 fysische investeringen inzake inbraakpreventie van het jeugdlokaal naar aanleiding van een DPA 

(diefstalpreventie-advies) door dienst veiligheid en samenleving van Stad Menen; 

 onderhoudscontract van elektronische systemen in kader van inbraakpreventie van het jeugdlokaal naar 

aanleiding van een DPA (diefstalpreventie-advies) door dienst veiligheid en samenleving van Stad Menen; 

 investeringen inzake brandpreventie van het jeugdlokaal; 

 het voorzien van stromend water, elektriciteit en gas, pellets of stookolie voor het jeugdlokaal. 

                                                

3 Een activiteit met een openbaar karakter, voor een breed publiek, dat buiten de gewone jaarwerking valt, openstaat 

voor meer dan enkel de eigen leden, wijd gepromoot wordt via meerdere communicatiekanalen (bvb. affiches, flyers, 

gemeentelijke activiteitenkalenders, …) of waar inkomsten worden gegenereerd (hetzij door consumptie, hetzij door 

entreegelden.)  
4 Voor grote verbouwingen verwijzen we door naar de bouwgroep. 

Kosten verbonden aan kleine 

herstellingswerken4.  

Ondersteuning van 75% van de 

bewezen kosten. 

Bewijsstuk: facturen op naam van de 

vereniging. 

Kosten verbonden aan 

nutsvoorzieningen 

Ondersteuning van 75% van de 

bewezen kosten. 

Bewijsstuk: kopie van de 

jaarafrekeningen op naam van de 

vereniging. 
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Art. 49 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 25% van het beschikbare budget en dient evenredig te worden 

verdeeld over het aantal erkende jeugdverenigingen die huizen in eigen lokalen in Stad Menen. Het bedrag 

van de subsidie wordt volgens onderstaande percentages berekend en kan de effectief gemaakte kosten 

niet overschrijden. 

Art. 50 Het resterende budget van dit luik wordt overgedragen aan het te verdelen budget aan de hand van 

de kwantitatieve criteria in luik G van onderhavig reglement.   

Luik B – Investeringen in duurzaam materiaal, eigen aan de werking 

Art. 51 Dit luik betreft de kosten verbonden aan investeringen in duurzaam spelmateriaal, eigen aan de 

werking. Uniformen en verbruiksmaterialen worden niet meegerekend.  

Art. 52 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 5% van het beschikbare budget. 

Art. 53 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 De vereniging investeert in duurzaam spelmateriaal, eigen aan de werking:  

Bewijsstuk: facturen op naam van de vereniging 

- maximum 500 euro 10 p 

- minimum 501, maximum 1000 euro 20 p 

- minimum 1001, maximum 1500 euro 30 p 

- minimum 1501 euro 40 p 

Luik C – Begeleiding 

Art. 54 Dit luik betreft het aantal actieve begeleiding5, bij voorkeur gekwalificeerde begeleiding. Indien een 

begeleider meerdere attesten behaalde telt enkel het hoogst gekwalificeerde attest. Volwassen 

begeleider(s) en kookploeg tellen niet mee.  

Art. 55 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 15% van het beschikbare budget. 

Art. 56 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 De vereniging heeft kwalitatieve begeleiding: 

Bewijsstuk: factuur van de aangesloten leden en begeleiders bij de koepelorganisatie, op naam van de vereniging. 

Eveneens alle attesten in het jeugdwerk op naam van de begeleider.   

- Per actieve begeleider zonder attest 10 p 

                                                

5 We spreken over actieve begeleiding indien deze persoon wekelijks (of maandelijks indien de werking slechts 

maandelijks is) de ledenactiviteit begeleidt. Volwassen begeleiders en leden van de kookploeg worden hiertoe niet 

meegerekend.  

Kosten verbonden aan 

investeringen inzake brand- en 

inbraakpreventie 

Ondersteuning van 100% van de 

bewezen kosten. 

Bewijsstuk: factuur op naam van de 

vereniging en/of attest van het 

jaarlijks onderhoud door een 

erkende firma. 
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- Per actieve begeleider met een attest “animator in het jeugdwerk” 15 p 

- Per actieve begeleider met een attest “hoofdanimator in het jeugdwerk” 20 p 

- Per actieve begeleider met een attest “instructeur in het jeugdwerk” 25 p 

 

 De vereniging volgt of organiseert vorming rond actuele thema’s 

Bewijsstuk: attest of contract van de gevolgde vorming op naam van de deelnemer. 

- Per aanwezige begeleider per uur vorming  2 p 

Luik D – Communicatie 

Art. 57 Dit luik betreft het aanmoedigen van acties om de vereniging in de kijker te plaatsen en de nodige 

acties te ondernemen om nieuwe leden te werven en de huidige leden te behouden 

Art. 58 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 5% van het beschikbare budget. 

Art. 59 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 De vereniging beschikt over een geactualiseerde website 20 p 

Bewijsstuk: URL van de website 

 De vereniging maakt gebruik van één of meerdere sociale media-kanalen 20 p 

Bewijsstuk: URL van de sociale media-kanalen 

 De vereniging heeft een ledenboekje die minstens 3 maal per jaar wordt uitgedeeld 10 p 

Bewijsstuk: minimum 3 edities van de ledenboekjes 

 De vereniging heeft een digitale nieuwsbrief die minstens 3 maal per jaar wordt verstuurd 10 p 

Bewijsstuk: minimum 3 edities van de nieuwsbrief 

 Op elke algemene vergadering van de jeugdraad is een afgevaardigde van de vereniging aanwezig 10 p 

Bewijsstuk: aanwezigheidslijst van de algemene vergaderingen (wordt bijgehouden op de jeugddienst) 

 De vereniging organiseert minstens één openbare manifestatie3 om nieuwe leden te werven 30 p 

Bewijsstuk: flyer of affiche van minstens één openbare manifestatie georganiseerd door de vereniging 

Luik E – Toegankelijkheid 

Art. 60 Dit luik betreft de inspanningen die de vereniging maakt inzake de toegankelijkheid van hun 

vereniging.  

Art. 61 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 5% van het beschikbare budget. 

Art. 62 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 De vereniging heeft een tweedehandsaanbod voor uniformen en communiceert hieromtrent 30 p 

Bewijsstuk: digitale versie van flyer of link naar het tweedehandsplatform van de vereniging 

 De vereniging biedt een spaarsysteem aan voor het betalen van het kamp, een weekend, … 30 p 

Bewijsstuk: digitale versie van communicatie omtrent het spaarsysteem 

 De vereniging stelt zich open voor en bevordert toegankelijkheid voor kinderen met een beperking 30 p 

Bewijsstuk: digitale versie van flyer of link naar de uitleg hieromtrent op de digitale platformen van de vereniging 



 

Pagina 10 van 16 

Luik F – Ledenaantal 

Art. 63 Dit luik betreft het aantal actieve leden die de vereniging telt.  

Art. 64 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 20% van het beschikbare budget. 

Art. 65 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 Per lid van de vereniging, met uitzondering van de begeleiding 10 p 

Bewijsstuk: factuur van de aangesloten leden en begeleiders bij de koepelorganisatie, op naam van de vereniging. 

Luik G – Kampen en weekends 

Art. 66 Dit luik betreft de subsidie voor kampen en weekends6. 

Art. 67 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 25% van het beschikbare budget. 

Art. 68 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 Per lid, per overnachting 1 p 

Bewijsstukken: ledenlijst per kamp of weekend, het contract van het kamp- of weekendhuis op naam van de 

vereniging 

SUBSIDIËRING SPECIFIEK VOOR JEUGDHUIZEN 

Art. 69 Deze subsidie heeft als doel om jeugdhuizen financieel te ondersteunen in de uitbouw van een 

kwaliteitsvolle, permanente, inhoudelijke jeugdwerking. Dit door de kwalitatieve uitbouw van de 

structuur, de organisatie en de omkadering van het jeugdhuis te verhogen. 

Art. 70 Deze subsidie wordt deels berekend op basis van de gemaakte kosten en deels op basis van een 

puntensysteem. 65% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel beschreven 

in luik A, 17,5% op basis van de verdeelsleutel beschreven in luik B. De overige 17,5% wordt berekend op 

basis van een puntensysteem: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 ×   𝑣𝑜𝑜𝑟𝑧𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

Art. 71 Het jeugdhuis moet beschikken over een huishoudelijk reglement die door de algemene vergadering 

van de vzw is goedgekeurd. Dit huishoudelijk reglement wordt zichtbaar uitgehangen in het jeugdhuis. 

Bewijsstuk: huishoudelijk reglement 

Art. 72 Het jeugdhuis is een erkend lid van een overkoepelende federatie van jeugdhuizen. 

                                                

6 Een meerdaags verblijf of trektocht buiten de grenzen van de gemeente in een aangepaste omgeving onder begeleiding. 

Een kamp/weekend vindt plaats in de werkingsperiode van 1 september tot en met 31 augustus en telt minimum 2 

overnachtingen. 
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Art. 73 Het jeugdhuis kan aantonen dat men de verplichte verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, 

lichamelijke ongevallen en objectieve aansprakelijk bij brand en ontploffing heeft afgesloten 

Bewijsstuk: factuur van de afgesloten polissen op naam van de vereniging 

Art. 74 Het jeugdhuis kan de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van de VZW 

voorleggen. 

Bewijsstuk: de laatst goedgekeurde jaarrekening 

Luik A – Huursubsidie (65%) 

Art. 75 Dit luik betreft de subsidiëring voor huurkosten betaald door de vereniging. 

Art. 76 Het bedrag van de subsidie bedraagt een terugbetaling van 100% van de gemaakte kosten, met een 

maximum van €7.500 op jaarbasis.  

Bewijsstukken: de huurovereenkomst en een afschrift per maand van de betalingen van de huur.  

Luik B – Subsidie voor variabele wederkerende kosten  (17,5%) 

Art. 77 Dit luik betreft de subsidiëring voor wederkerende variabele kosten. Meer bepaald de kosten 

verbonden aan: 

 het voorzien van stromend water, elektriciteit en gas, pellets of stookolie voor het jeugdlokaal; 

 auteursrechten; 

 verzekeringen; 

 de verplichtingen van de rechtsvorm “vereniging zonder winstoogmerk” 

Art. 78 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 17,5% van het beschikbare budget en dient evenredig te 

worden verdeeld over het aantal erkende jeugdhuizen in Stad Menen. Het bedrag van de subsidie kan de 

effectief gemaakte kosten niet overschrijden. 

Luik C – Werkingsmiddelen (17,5%) 

Art. 79 Dit luik betreft de subsidiëring voor: 

 investeringen in duurzaam materiaal, eigen aan de werking7. Verbruiksmaterialen en kledij worden niet 

meegerekend 

 een goed beheer van de jeugdhuiswerking; 

 het invullen van de ontmoetingsfunctie8 van een jeugdhuiswerking; 

 het invullen van de recreatieve functie9 van een jeugdhuiswerking; 

                                                

7 Duurzaam werkingsmateriaal, eigen aan jeugdhuizen kunnen zijn: geluidsmateriaal, belichting, kabels, groot 

spelmateriaal ter bevordering van ontspanning, … 
8 Het jeugdhuis biedt de jongeren de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een zo ruim mogelijke verscheidenheid van 

vormen (sport, spel, …) waarbij de gebruikers vrij hun deelname en tijdsbesteding bepalen.  
9 Het jeugdhuis biedt jongeren de gelegenheid deel te nemen aan recreatieve activiteiten. Dit kan variëren tussen 

recreatieve sportactiviteiten of creatieve workshops tot amateuristische kunstbeoefening, culturele activiteiten, … De 

jongeren krijgen de kans mee in te staan voor de creatie ervan. 



 

Pagina 12 van 16 

 het invullen van de educatieve functie10 van een jeugdhuiswerking; 

 het invullen van de informatie verlenende functie11 van een jeugdhuiswerking; 

Art. 80 Het bedrag van dit luik is beperkt tot 17,5% van het beschikbare budget en dient te worden verdeeld 

over het aantal jeugdhuizen. 

Art. 81 Het gewicht van het puntensysteem wordt in dit luik als volgt verdeeld: 

 De vereniging investeert in duurzaam materiaal, eigen aan de werking7:  

Bewijsstuk: facturen op naam van de vereniging 

- maximum 500 euro 10 p 

- minimum 501, maximum 1000 euro 20 p 

- minimum 1001, maximum 1500 euro 30 p 

- minimum 1501 euro 40 p 

 De vereniging vergadert op een frequente basis 

Bewijsstuk: verslagen van de vergaderingen 

- Per vergadering met de kerngroep, met een maximum van 1 per maand 1 p 

- Per vergadering met alle medewerkers, met een maximum van 1 per maand 2 p 

- Per algemene vergadering, met een maximum van 2 per jaar 5 p 

 Op elke algemene vergadering van de jeugdraad is een afgevaardigde van de vereniging aanwezig 10 p 

Bewijsstuk: aanwezigheidslijst van de algemene vergaderingen (wordt bijgehouden op de jeugddienst) 

 De vereniging is op regelmatige basis open. De openingsuren worden duidelijk aangekondigd. 

Openingsuren na 01u worden niet meegerekend.  

Bewijsstuk: officiële openingsuren. 

- Op jaarbasis een gemiddelde van 0 tem 19 openingsuren per maand 100 p 

- Op jaarbasis een gemiddelde van 20 tem 49 openingsuren per maand 200 p 

- Op jaarbasis een gemiddelde van 50 tem 99 openingsuren per maand 400 p 

- Op jaarbasis een gemiddelde van meer dan 100 openingsuren per maand 800 p 

 De vereniging heeft een uitgebreid ledenbestand12 

Bewijsstuk: ledenlijst van de vereniging 

- 0 tem 49 leden 20 p 

- 50 tem 149 leden 40 p 

- 150 tem 199 leden 60 p 

- Meer dan 200 leden 80 p 

 De vereniging organiseert recreatieve activiteiten: 

Bewijsstuk: activiteitenkalender van de vereniging 

- Minder dan 7 activiteiten per jaar 50 p 

                                                

10 In een jeugdhuis leren jonge mensen van elkaar. Door een cursus of al doende. In jeugdhuizen leer je over democratie, 

verantwoordelijkheid dragen voor anderen … Je leert er dingen die je ook buiten het jeugdhuis kan gebruiken. 
11 Het jeugdhuis heeft een informatieve taak ten aanzien van zijn leden en bezoekers. Dit zowel over de activiteiten als 

over de problematieken waarmee jongeren geconfronteerd worden. 
12 Lid = …. 
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- 7 tem 12 activiteiten per jaar 100 p 

- 13 tem 18 activiteiten per jaar 150 p 

- 19 tem 24 activiteiten per jaar 200 p 

- Meer dan 24 activiteiten per jaar 250 p 

 De vereniging volgt of organiseert vorming rond actuele thema’s 

Bewijsstuk: attest of contract van de gevolgde vorming op naam van de deelnemer. 

- Per aanwezige begeleider per uur vorming  2 p 

 In het jeugdhuis is op een zichtbare plaats een geactualiseerde infostand aanwezig met maatschappelijk 

relevante thema’s voor jongeren. 20 p 

Bewijsstuk: foto van de infostand 

 De vereniging heeft een tijdschrift of (digitale) nieuwsbrief voor leden 20 p 

Bewijsstuk: een tijdschrift of link naar de (digitale) nieuwsbrief 

 De vereniging beschikt over een geactualiseerde website 20 p 

Bewijsstuk: URL van de website 

 De vereniging maakt gebruik van één of meerdere sociale media-kanalen 20 p 

Bewijsstuk: URL van de sociale media-kanalen 
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SUBSIDIËRING INDIVIDUELE JONGERE 

SUBSIDIËRING INDIVIDUELE KADERVORMING 

Art. 82 De stad Menen voorziet, binnen de voorziene kredieten, in ondersteuning van jongeren uit Menen die 

kadervorming volgen bij een daarvoor door de Vlaamse gemeenschap erkende instantie. Het 

vormingstraject leidt tot een attest animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het 

jeugdwerk 

Art. 83 De jongere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 De jongere is min. 15 en max. 30 jaar oud; 

 Jongere is woonachtig in Menen, Lauwe of Rekkem; 

 Jongere doorliep het volledige traject (het theoretische gedeelte en de stage) en heeft het attest behaald. 

Bewijsstukken: deelnamebewijs van de cursus en het behaalde attest in het jeugdwerk 

Art. 84 De individuele jongere heeft recht op een teruggave van 50% van de deelnameprijs. Indien de jongere 

zich engageert om de stage, voor een minimum van 2 weken, te doorlopen op één van de stedelijke 

vakantiewerkingen geniet hij/zij van een teruggave van 75%.  

Art. 85 Terugbetaling gebeurt enkel aan de betalende persoon/vereniging.  

Bewijsstuk: betalingsbewijs 

Art. 86 De subsidiëring wordt steeds berekend op het einde van het jaar op basis van de in de aanvraag 

opgenomen gegevens. De uitbetaling van de subsidies vindt plaats vóór 31 december van het betrokken 

jaar. 

Art. 87 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de betrokken jongere op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de jeugddienst vóór 1 oktober van het betrokken jaar. Het subsidiereglement en de 

aanvraagformulieren zijn steeds beschikbaar op de website van stad Menen. De aanvraag dient bij het 

indienen vergezeld te zijn van de gevraagde bewijsstukken. 

Art. 88 Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid worden de nodige 

financiële consequenties genomen die kunnen variëren van een vermindering van het subsidiebedrag tot 

het schrappen van het volledige bedrag.  

Art. 89 Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de 

jeugdraad hetzij door 1/4 van haar leden, bij ondertekend schrijven gericht aan de voorzitter van de 

jeugdraad, hetzij door de stuurgroep zelf. Deze wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door ten 

minste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Vergadering alsook door de 

Gemeenteraad. 

Art. 90 Elke gesubsidieerde jongere heeft het recht alle nodige documenten in verband met zijn/haar 

subsidieaanvraag in te zien.  
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SUBSIDIËRING INNOVATIEVE JEUGDINITIATIEVEN 

Art. 91 De stad Menen voorziet, binnen de voorziene kredieten, in ondersteuning van jongeren en 

jeugdwerkinitiatieven uit Menen voor de organisatie van innovatieve initiatieven die bijdragen aan het 

socio-culturele aspect van kinderen en jongeren. 

Art. 92 Aanvragen voor een projectsubsidie “Innovatieve jeugdinitiatieven” kunnen ingediend worden t.e.m. 

1 oktober voor initiatieven georganiseerd gedurende het volgend kalenderjaar. Ten laatste 31 december 

worden alle aanvragers op de hoogte gebracht indien het initiatief in aanmerking komt voor subsidiëring. 

Indien het budget niet volledig werd besteed kan een tweede (aanvragen indienen t.e.m. 31 maart voor 

initiatieven uitgevoerd na 15 mei) of eventueel een derde (aanvragen indienen t.e.m. 31 augustus voor 

initiatieven uitgevoerd na 15 oktober) indienronde georganiseerd worden. De aanvraag tot subsidiëring 

wordt door de organisator op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de jeugddienst. Het 

subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn steeds beschikbaar op de website van stad Menen. De 

aanvraag dient bij het indienen vergezeld te zijn van de gevraagde bewijsstukken. 

Art. 93 Ten laatste 3 maanden na het initiatief dient de organisator het volledig ingevulde evaluatieformulier 

in op de daartoe bestemde formulieren bij de jeugddienst. Het subsidiereglement en de formulieren zijn 

steeds beschikbaar op de website van stad Menen. Het evaluatieformulier dient bij het indienen vergezeld 

te zijn van de gevraagde bewijsstukken. 

Art. 94 Een aanvraag kan ingediend worden door: 

 Een groep jongeren van minimum 3 personen die voor dit initiatief samenwerken, en waarvan minimum 2/3 jonger is 

dan 25 jaar en minimum 2/3 woonachtig zijn op grondgebied Menen of ;  

 de jeugdraad van Menen of ; 

 één of (een samenwerking van) meerdere erkende jeugdverenigingen van Menen. 

Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen enkel een projectsubsidie aanvragen voor initiatieven die buiten de gewone werking 

vallen, of voor jubileumprojecten (25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan.) 

Art. 95 Verplichte voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen: 

 Het initiatief vindt plaats op grondgebied Menen ; 

 het initiatief richt zich naar een groep kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar of deze doelgroep bevindt zich tot 

de duidelijke meerderheid ; 

 het initiatief is publiek toegankelijk. Indien organisatie door een (jeugd)vereniging mag de doelgroep zich niet 

beperken tot de leden van die ene (jeugd)vereniging ; 

 het initiatief is uitzonderlijk en vernieuwend, of heeft een experimenteel karakter ; 

 de organisatie van of deelname aan het initiatief heeft geen winstoogmerk ; 

 het initiatief is in tijd en ruimte beperkt, en speelt zich af binnen een tijdspanne van maximum 6 maanden ; 

 het initiatief kan maximum 3 keer gesubsidieerd worden, binnen een termijn van 5 jaar. 

Art. 96 Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van volgende criteria: 

 Er is een duidelijk promotiecampagneplan die aantoont dat het initiatief gecommuniceerd wordt aan een 

breed publiek. 10 p 

 Het initiatief werd nog niet eerder georganiseerd 10 p 

 Het initiatief is vraaggestuurd en op basis van interesses van kinderen/jongeren in Menen. Dit kan 

aangetoond worden aan de hand van een duidelijke representatieve bevraging.  10 p 
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 Het initiatief wordt afvalarm en milieubewust georganiseerd. Plan van aanpak zit bij de aanvraag.  10 p 

 Er is oog voor de meest kwetsbaren uit de samenleving: de locatie is volledig rolstoeltoegankelijk 10 p 

 Er is oog voor de meest kwetsbaren uit de samenleving: het initiatief is gratis of indien er entreegelden 

gevraagd worden is een reductietarief voor mensen met een MIA-uitpas.  10 p 

 Het initiatief heeft een sensibiliserend karakter 10 p 

Art. 97 De subsidiëring bedraagt maximum 60% van de bewezen subsidieerbare kosten, met een maximum 

van €1500 per initiatief. Subsidieerbare kosten zijn kosten voor niet-consumptiegoederen.  

Art. 98 De organisatie verbindt zich ertoe in de promotie volgende mee te nemen: “mede mogelijk gemaakt 

door Stad Menen”  

Art. 99 De subsidiëring wordt steeds berekend op het einde van het jaar op basis van de in de aanvraag 

opgenomen gegevens. De uitbetaling van de subsidies vindt plaats vóór 31 december van het betrokken 

jaar, tenzij het initiatief plaatsvond in de maanden oktober, november of december.  

Art. 100 Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid worden de 

nodige financiële consequenties genomen die kunnen variëren van een vermindering van het 

subsidiebedrag tot het schrappen van het volledige bedrag.  

Art. 101 Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 

de jeugdraad hetzij door 1/4 van haar leden, bij ondertekend schrijven gericht aan de voorzitter van de 

jeugdraad, hetzij door de stuurgroep zelf. Deze wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door ten 

minste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Vergadering alsook door de 

Gemeenteraad. 

Art. 102 Elke gesubsidieerde jongere/vereniging heeft het recht alle nodige documenten in verband 

met zijn/haar subsidieaanvraag in te zien. 


