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Art. 1 Wat 

 

Binnen de perken van het budget, krijgen de jeugdhuizen een toelage. Deze toelage is opgesplitst in een vast en 

een variabel gedeelte.  

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

 

2.1.1 Werkingstoelage 

 

Structuur  Het jeugdhuis moet een vzw-structuur aannemen. Dit houdt in dat alle 

bijhorende papieren up-to-date zijn en bijgesloten zitten bij de aanvraag 

voor subsidie.  

 De bestuursorganen moeten ook 10 maal per jaar samenkomen. Dit 

kan men bewijzen aan de hand van verslagen.  

 Het jeugdhuis moet beschikken over een huishoudelijk reglement dat 

door de algemene vergadering van de vzw is goedgekeurd. Een 

ondertekend afschrift zit in bijlage bij de aanvraag.  

 Uit de statuten en het huishoudelijk reglement moet blijken dat het 

jeugdhuis in zijn werking openstaat voor alle jongeren, zonder 

onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwelijke of politieke 

overtuiging. 

 Het jeugdhuis moet beschikken over een verzekering burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid. Daarvan wordt een afschrift bij de subsidieaanvraag 

gestopt. 

 De leden en bezoekers worden geacht kennis genomen te hebben van 

het huishoudelijk reglement, dat de rechten en plichten van leden en 

bezoekers bepaalt, evenals de samenstelling van de diverse 

beleidsorganen.  
 Het jeugdhuis profileert zich in zijn werking duidelijk als jeugdhuis. 

Bestuur  Het algemeen beleid en beheer moet waargenomen worden door 

minstens vijf werkende leden, waarvan minstens de helft tussen 18 & 25 

jaar, die verkozen zijn uit de leden. 

 Zelfstandig zijn beleid en programmatie bepalen, alsook het financieel 

beleid. 

 De inspraak en participatie van de gebruikers waarborgen, op het vlak 



van de werking en het financieel beleid, door jaarlijks minimum één 

evaluatie- en planningsmoment te houden voor de leden. 

Verantwoording door boekhouding en verslag van evaluatie- en 

planningsmoment. 

Lokaal  Beschikken over een permanent beschikbare polyvalente 

ontmoetingsruimte en sanitaire voorzieningen.  

 Het jeugdhuis beschikt over een brandverzekering die gebouw en 

inboedel verzekert. Daarvan wordt een afschrift bij de subsidieaanvraag 

gestopt. 

 Autonomie in inrichting/vormgeving jeugdhuis. De inrichting en de 

vormgeving moet binnen het wettelijk kader passen. 

Werking  Open zijn gedurende 10 uren per week, gespreid over minstens twee 

dagen. Alleen de openingsuren vóór 01 uur worden hierin 

meegerekend (op zaterdag mag dit tot 03 uur). 

 Tijdens de normale openingsuren moet minstens één verantwoordelijke 

instaan voor onthaal, begeleiding en informatieverstrekking over 

mogelijkheden, doelstellingen en activiteiten van het jeugdhuis. 

 Jaarlijks minstens 5 recreatieve activiteiten organiseren, waarbij de 

begeleiding de gebruikers stimuleert om mee te werken aan de 

realisatie ervan. 

 Het recreatief aanbod dient een zo groot mogelijke verscheidenheid 

van initiatieven te omvatten, waarbij de begeleiding de gebruikers 

stimuleert om mee te werken aan de realisatie ervan. 

 Minstens 30 leden tellen en met de werking jaarlijks minstens 100 

jongeren bereiken 

 Infovergaderingen voor alle leden organiseren (terugkoppeling uit het 

bestuur, AV…). 

 Organiseren van vormingen voor de eigen leden. 

 Jaarlijks in orde zijn met SABAM (overeenkomst met een 

koepelorganisatie komt in aanmerking) 

 Jaarlijks in orde zijn met Billijke vergoeding. 

 Statuten zijn up-to-date, de vernoemde mensen zijn effectief leden van 

de raad van bestuur.  

 In orde zijn met de jaarrekening en deze kunnen voorleggen.  

 Beschikken over de benodigde verzekeringen vereist voor een vzw. 

Vorming  Jaarlijks minstens 3 vormende activiteiten organiseren, waarbij de 

begeleiding de gebruikers stimuleert om mee te werken aan de 

realisatie ervan. 

 Organiseren van vormingen voor de eigen leden. 

 Aanwezigheden op het jeugdhuisoverleg. 

 Het jeugdhuis volgt minstens 1 vorming bij Formaat of gelijkgesteld. 

 Aanwezigheid op de jeugdraad 

 Alcohol charter met vital sounds 

 

  



2.1.2 Inspanningstoelage 

 

Inspanningstoelage  Aan de hand van inspanningsindicatoren zal een inspanningstoelage 

toegekend worden. 

 De indicatoren worden jaarlijks opgesteld in samenspraak met het 

jeugdhuis, de jeugddienst, een lid van de stuurgroep jeugdraad (en 

schepen van jeugd?). 

 De indicatoren zijn een opeenvolging van verbeteracties ten behoefte 

van de jeugdhuiswerking. 

 Op het einde van het werkjaar worden de inspanningen geëvalueerd 

door de een werkgroep. Aan de hand van de punten zal, binnen het 

voorziene budget, een inspanningstoelage toegekend worden aan het 

jeugdhuis. 

 De werkgroep bestaat uit een jeugddienstmedewerker, een lid van de 

stuurgroep jeugdraad en de schepen van jeugd.  

 

 

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. 

 

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

www.menen.be of www.tismenens.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. 

 Een eigendomsakte of huurovereenkomst dient als bijlage toegevoegd 

te worden aan het dossier. 

 

3.2 Subsidies worden uitbetaald voor 31 december. 

 
Art. 4 Bedrag 

 

 

Werkingstoelage  Stad Menen voorziet in een vaste werkingstoelage van € 2.500. Deze 

werkingstoelage is een tegemoetkoming voor de inspanningen geleverd 

door het jeugdhuis zoals bepaald in de voorwaarden in art. 2.1.1 van dit 

reglement. 

Inspanningstoelage  Stad Menen voorziet in een extra variabele toelage. Het bedrag van 

deze toelage zal bepaald worden aan de hand van de voorwaarden 

beschreven in art. 2.2.2 van dit reglement. 

 

 

 

 

Art. 5 Ontvangen van subsidie? 

 

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

http://www.menen.be/
http://www.tismenens.be/


 Het jeugdhuis moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van het jeugdhuis. 

 Indien gebruik gemaakt wordt van deze subsidievorm, kan men geen aanspraak maken op andere 

subsidievormen opgenomen in dit reglement. Uitgezonderd de investerings- en projectsubsidie. 

 

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 

 

 

 


