
 

 

Subsidiereglement 

Ter ondersteuning van de werking van erkende 

jeugdverenigingen 
 

 

 

 

 

Art. 1 Wat 

 

Binnen de perken van het budget, krijgen de erkende jeugdverenigingen voor hun activiteiten, kampen, 

weekends, leden en begeleiding en vorming van het voorbije jaar een toelage. 

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

 

Activiteiten  Elke activiteit valt onder één categorie, bij meerdere mogelijkheden 

wordt de categorie met het grootste gewicht gekozen. 

 Activiteiten tijdens kampen en/of weekends komen niet in 

aanmerking. 

 Voor een erkende jeugdvereniging wordt de som gemaakt van alle 

activiteiten die door alle afdelingen afzonderlijk worden 

georganiseerd. 

 Een duur van één dagdeel, dus minstens 3 uur. 

leden en begeleiding  De erkende jeugdorganisatie moet naam, adres en geboortedatum 

van de leden en de begeleiders kunnen voorleggen. Deze lijst moet 

alfabetisch gerangschikt worden. 

 Elke persoon kan maar onder één categorie vallen. Als er meerdere 

mogelijkheden zijn, wordt de categorie met de hoogste waarde 

gekozen. 

 Attestnummers dienen opgenomen te worden in de begeleiderslijst 

indien het gaat om een gekwalificeerd begeleider. 

Vorming  De vorming moet relevant zijn voor de werking van de eigen 

jeugdvereniging. 

 De vorming kan zowel intern als extern gevolgd worden. 

 Er wordt een overzicht gemaakt van de gevolgde vorming(en). 

 Per jeugdvereniging wordt een opsomming gemaakt van de gevolgde 

kadervormingsuren. 

 Een bewijs van deelname, afgeleverd door de organisatie, moet 

voorgelegd worden. 

Voorkamp/leidingsweekend  Meerdaagse voorbereiding in functie van een kamp, ter plaatse en 

enkel gericht naar de begeleidingsploeg. (dit verschilt van een 



voorkamp bvb per fiets met oudste groep! In het laatste geval moet 

het gewoon bij het kamp gerekend worden.) 

Kamp en weekends  Beiden vinden plaats buiten het grondgebied van Menen. 

 Een weekend en kamp zijn een aaneengesloten periode. 

 Minstens 1 begeleider per 10 leden aanwezig. 

 Er zijn meer leden dan begeleiders 

 Volgende zaken worden voorgelegd: 

 De datum en plaats van het kamp/weekend.  

 Het contract tussen de jeugdvereniging en de uitbater van de 

kampplaats. 

 De lijst met de namen, adressen, leeftijd en telefoonnummers van 

alle leden en begeleiding die verzekerd zijn. 

 Kampboekje met programma en de uitnodiging voor het kamp. 

 Er is een uitgebreide EHBO-kit aanwezig. 

 De kampplaats voldoet aan onderstaande normen: 

Tentenkamp Jeugdverblijfcentrum 

 Legale kampplaats.  

 

 

De kampplaats moet erkend en 

goedgekeurd zijn door de bevoegde 

overheid. 

 

 

 Voldoende en goede 

slaapmogelijkheden. 

 Bereikbaar voor 

hulpdiensten. 

 Zuiver drinkwater is  

aanwezig op de kampplaats. 

Communicatie t.o.v. leden 

en ouders 

 Volgende communicatiemiddelen komen in aanmerking: 

programmaboekjes en geactualiseerde website. Er komen 3 boekjes 

per jaar in aanmerking. Er moeten minstens 5 verrichtingen gedaan 

worden per jaar om te kunnen spreken van een geactualiseerde 

website. De website moet beschikken over een ge-update kalender. 

Andere vormen van communicatie kunnen in aanmerking komen mits 

motivatie en aantoonbare meerwaarde voor de werking. 

 

 

Art. 3 Procedure 

 

3.1 Om subsidies te bekomen dienen de jeugdverenigingen bepaalde documenten te voorzien. Deze 

documenten kunnen in papieren of elektronische versie ingediend worden. 

 

Voor 1 oktober  Op documenten te verkrijgen bij de jeugddienst of op te vragen via 

www.menen.be  

 Via een brief of per elektronisch formulier, gericht aan het 

stadsbestuur Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen of via web-site. 

Postdatum, ontvangstbon of elektronisch ontvangstbewijs gelden als 

bewijs. 

 

3.2 Subsidies worden uitbetaald voor 31 december. 

 

 
Art. 4 Bedrag 

http://www.menen.be/


 

4.1 De toelage wordt toegekend aan de hand van een puntensysteem. 

4.2 Berekening 1 punt = beschikbare budget/puntentotaal van alle jeugdverenigingen samen. 

 

4.3 Overzicht puntenverdeling: 

 

Wat? Punten 

Gewone activiteit 1 

Sensibiliserende activiteit 5 

Openbare activiteit 3 

Aanwezigheid jeugdraad 1 

Groepsfeest 5 

Lid 1 

Begeleider 1 

Gekwalificeerd begeleider (animator/hoofdanimator/(hoofd)instructeur 2/3/5(7) 

Overnachting per deelnemer per nacht op (voor)kamp  1 

Vorming (dient aangetoond te worden via een contract/attest van een 

erkende instelling) 

5 

 

Per programmaboekje  2 

Geactualiseerde website 5 

Andere vorm van communicatie (mits grondige motivatie en aantoonbare 

meerwaarde) 

2 

 

4.4 Speelpleinwerking 

 

Er wordt met de speelpleinwerking een convenant afgesloten op basis van aantal aanwezigheden, aantal bereikte 

deelnemers, aantal begeleiders, gevolgde kadervorming, openingsdagen, openingsuren, jaarwerking en de 

aanwezigheid op de jeugdraad.  

 

Art. 5 Ontvangen van subsidie 

 

5.1 Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels: 

 De jeugdvereniging moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de vereniging. 

 

Art. 6 Controle 

 

6.1 in toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden: 

 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend. 

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse, de 

aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

 Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten. 

 

Voor subsidies onder de 25.000 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5 paragraaf 1 en 2 van 

de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen waarbij zowel bij de aanvraag als na afloop van het 

werkjaar een verslag inzake financiële toestand, rekeningen en balans, dienen te worden ingediend. 

 



 

 

Art. 7 Beslissing 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassings-voorwaarden van het 

reglement. 

 

Art. 8 Geldigheid 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad, dd. 27 mei 2013 

 


