
 

 

Subsidiereglement 

investeringen voor erkende jeugdverenigingen 
 

 

 

 

 

Art. 1 Wat 

 

Binnen de perken van het budget, voorziet Stad Menen in ondersteuning van investeringen. De ondersteuning 

betreft de kosten verbonden aan: 

 Kleine herstellingswerken, een buitengewoon onderhoud of grote verbouwingen van een jeugdlokaal. 

De werken dragen bij tot een veilig, net en hygiënisch jeugdlokaal.  

 Investeringen inzake brandveiligheid, thermische- en geluidsisolatie kunnen worden ingebracht. 

 Het bouwen van een eigen jeugdlokaal en het verwerven van gronden voor het bouwen van een eigen 

jeugdlokaal. 

 Aankoop van materiaal eigen aan de werking van de jeugdvereniging. Dit materiaal wordt in hoofdzaak 

gebruikt door de vereniging zelf (bv. kampmateriaal, groot spelmateriaal… voor jeugdbewegingen. 

Geluidsmateriaal, belichting, kabels… voor jeugdhuizen). 

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

 

Lokaal  Het lokaal is eigendom van de vereniging. 

 De jeugdvereniging kan een afschrift voorleggen waarin de eigenaar van 

het jeugdlokaal verklaart dat de infrastructuur voor een komende 

periode van minstens 5 jaar aan die jeugdorganisatie zal worden 

verhuurd. 

Vergunningen  Beschikken over alle nodige vergunningen en voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen ter zake. Voor meer informatie kan u terecht bij de 

jeugddienst. Een opsomming is onmogelijk gezien de specifieke aard van 

de vergunningen en wettelijke verplichtingen. 

Brandweer  Bij verbouwingen aan het gebouw is een controle van de brandweer 

verreist. De controle toetst het gebouw aan (brand)veiligheid. De 

hierdoor opgeleverde aandachtspunten dienen gevolgd te worden. 

 

 

 

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 

te worden aan het dossier. 

  Voor de aanvang van de werken. 

 bij de aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de 

gegevens bevat die toelaat om te controleren of de aanvragers 

voldoet/voldeed aan de criteria van artikel 2 in dit reglement. Dit 

dossier bevat een afschrift van het huurcontract (voor wie een 

jeugdlokaal huurt), een beschrijving van de werken, een opgave van 

uitvoerders, een raming van kosten, een bouwvergunning indien nodig 

en de ontvangen facturen. 

 Bij grote verbouwingen of het bouwen van een jeugdlokaal moet een 

advies van de brandweer worden gevraagd, dit advies moet aan het 

aanvraagdossier worden toegevoegd. 

 De beslissing van het stadsbestuur zal gebeuren op basis van de 

volgende principes: 

o De graad van dringendheid van de werken. 

o Wanneer meer kosten kunnen bewezen worden die recht 

geven op een hoger bedrag dan de maximumsubsidie, dan kan 

maximaal twee jaar na elkaar een aanvraag voor een 

investeringssubsidie worden ingediend. In dat geval geeft de 

goedkeuring van het stadsbestuur voor een eerste schijf ook 

prioriteit voor het resterende gedeelte van de aanvraag in het 

daarop volgende jaar. 

 

3.2 Subsidies worden uitbetaald voor 31 december. 

 
Art. 4 Bedrag 

 

Bedrag  Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 70% van de 

bewezen kosten voor de eerste schijf van 0 tot 12500 euro, 80% voor 

de schijf van 12500 tot 25000 euro, 90% vanaf 25000 euro, met een 

minimumsubsidie van 1250 euro en een maximumsubsidie van het 

totaalbedrag dat voor investeringssubsidie in de begroting is 

ingeschreven.  

 Indien de werken kaderen binnen het aanpassen van de lokalen in kader 

van brandveiligheid, dan zal automatisch 90% van het totaalbedrag 

worden terugbetaald. 

 Uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van materiaal eigen aan 

de werking: hier bedraagt de subsidie 50% van de bewezen kosten, met 

een minimumsubsidie van 250 euro en een maximumsubsidie van 2500 

euro. 

Voorschotregeling  Erkende jeugdverenigingen die van dit reglement gebruik willen maken 

maar nog niet de nodige facturen of bewezen kosten kunnen 

voorleggen kunnen gedurende het lopende werkjaar een voorschot 
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ontvangen. De jeugdvereniging moet tegemoet komen aan de volgende 

voorwaarden: 

o aan alle voorwaarden voldoen, met uitzondering van de 

gevraagde facturen of bewezen kosten. 

o een kostenraming voorleggen van minimum 2500 euro. 

 Het voorschot bedraagt maximaal 70% van de geraamde kosten. Het 

resterende saldo wordt samen met de werkings-, kamp- en 

infrastructuursubsidie uitbetaald. 

 

 

 

 

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 

 

 

 


