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Art. 1 Wat 

 

Binnen de perken van het budget, krijgen de erkende jeugdverenigingen voor hun infrastructuur en kosten 

verbonden aan nutsvoorziening van het voorbije jaar een toelage. 

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

 

Infrastructuur  De infrastructuur is eigendom van of men huurt het. In beide gevallen 

dient men een kopie van de eigendomsakte of een huurovereenkomst 

toe te voegen in bijlage. 

Nutsvoorziening  Kosten verbonden aan het voorzien van stromend water, elektriciteit 

en gas of stookolie voor het gebouw. 

Opslagplaats  Infrastructuur die men huurt om te voorzien in tijdelijke of permanente 

opslag. Een huurovereenkomst dient men als bijlage toe te voegen. 

Voor een opslagplaats komt enkel het huurbedrag in aanmerking. Een 

kopie van het rekeninguittreksel, op naam van de vereniging, dient 

toegevoegd te worden in bijlage. 

Kosten  Voor eigen of gehuurde infrastructuur dienen de kosten verbonden aan 

de nutsvoorzieningen toegevoegd worden als bijlage. De 

kostenbewijzen dienen een kopie te zijn van de laatste jaarafrekening op 

naam van de vereniging. Kosten verbonden, voor nutsvoorziening, aan 

gehuurde lokalen voor opslag worden niet in rekening gebracht.  

 

 

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/jeugd  

 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. 

 Een eigendomsakte of huurovereenkomst dient als bijlage toegevoegd 

http://www.menen.be/


te worden aan het dossier. 

 Kopie van de factuur of overschrijvingsbewijzen dienen toegevoegd te 

worden aan het dossier. De facturen, kostenbewijzen of 

huurovereenkomst dienen op naam van de vereniging te staan. 

 

3.2 Subsidies worden uitbetaald voor 31 december. 

 
Art. 4 Bedrag 

 

 

Bedrag  Dit reglement geeft recht op een ondersteuning in kader van het bezit 

of huren van eigen lokalen.  

Eigen lokaal  Wanneer u beschikt over een eigen lokaal, of in eigendom van een vzw, 

dan komt u in aanmerking voor 50% van de door u bewezen kosten 

voor nutsvoorzieningen, met een maximum van € 1.500.  

Huur + energie  Wanneer u een lokaal huurt dan komt u in aanmerking voor 50% van 

de door u bewezen huurkosten met een max. van € 500. 

 Voor de kosten verbonden aan de nutsvoorzieningen komt u in 

aanmerking voor 50% van de door u bewezen kosten, met een 

maximum van € 1.500. 

Huur opslagplaats  Wanneer u een lokaal huurt ten behoeve van opslag, dan kan u in 

aanmerking komen voor 50% van de door u bewezen huurkosten met 

een max. van € 250. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


