
 

 

 

 

Erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen in Menen 

 
 

 

Algemene voorwaarden 

 

 Een regelmatige werking uitbouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk(1): 
(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 de 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. 
 Zich richten naar kinderen en jongeren van Menen. Meer dan de helft van de kinderen moet in Menen 

wonen en is jonger dan 30 jaar. 

 Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met de principes van artikel 2(2) van de UNO-

conventie over de Rechten van het Kind. 
(2) 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven 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 een 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.  

 De lokale jeugdvereniging mogen geen subsidie ontvangen vanwege een andere overheidsinstantie voor 

de elementen die in dit subsidiereglement zijn opgenomen. 

 De zetel en het secretariaat zijn gevestigd in Menen. 

 Bij vaststelling van bedrog worden geen subsidies uitbetaald of worden reeds uitbetaalde subsidies 

teruggevorderd.  

 

Specifieke voorwaarden 

 

Jeugdbeweging  Ten minste 15 leden tussen de 3 en 30 jaar. 

 Ten minste 10 activiteiten voor de leden. 

 Ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Jeugdhuis  Richt zich in hoofdzaak naar alle jongeren in Menen tussen 14 en 30 

jaar. 

 Werkt in een vzw structuur. 

 Beschikken over een ruimte exclusief voor de werking, waarbij de 

infrastructuur duidelijk herkenbaar is. 

 De werking richt zich op ontmoeting, activiteiten en vorming voor 

jongeren. 

 Minstens 10 uur werking per week, gespreid over minstens 2 dagen. 

Alleen de openingsuren vóór 01 uur worden hierin meegerekend (op 

zaterdag mag dit tot 03 uur). 

Politieke 

jongerenbeweging 

 Jongerenafdeling van een politieke partij. 

 Ten minste 5 leden tussen 14 en 30 jaar. 

 Ten minste 5 activiteiten voor de leden, waarvan 3 activiteiten gericht 

naar de jeugd in Menen. 

Jeugdcultuurinitiatief  Klemtoon op het uitoefenen van vaardigheden, creatieve 

expressievormen en technieken. 



 

 

 Ten minste 15 leden tussen 3 en 30 jaar. 

 Ten minste 5 activiteiten/sessies voor leden. 

 Ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Speelpleinwerking  Dagelijks ten minste 15 deelnemers tussen 3 en 16 jaar. 

 Ten minste 15 activiteiten voor de leden. 

 Ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

 De werking gaat door tijdens de werkdagen, gedurende de 

schoolvakanties 

 De werking heeft een vaste plaats op het grondgebied van Menen. 

 

Geldigheid 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad, dd. 27 mei 2013 


