
 

 

Subsidiereglement 

Ter ondersteuning van culturele 

jongereninitiatieven 
 

 

 

 

 

Art. 1 Wat 

 

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

ondersteuning betreft de kosten verbonden aan het organiseren van culturele jongereninitiatieven. 

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

2.2 Een aanvraag voor projectsubsidie kan ten vroegste 6 maanden voor en ten laatste 1 maand voor het 

project ingediend worden. 

 

Project  Een in tijd en ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt in een periode 

van 6 maanden na de aanvraag. 

 Speelt zich bij voorkeur af binnen de gemeentegrenzen. Indien dit niet 

het geval is moet men dit aanvragen met een duidelijk gemotiveerde 

vraag gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote 

Markt 1, 8930 Menen. 

 Een zelfde of soortgelijk project kan maximaal drie achtereenvolgende 

jaren gesubsidieerd worden. Tenzij een aantoonbare meerwaarde van 

het culturele jongerenproject kan aangetoond worden. 

Doelgroep  Het project richt zich naar kinderen en jongeren waarvan de 

meerderheid zich in de leeftijdsgrens tussen de 3 en 30 jaar bevindt. 

 Bestaat minimaal uit 50% inwoners van de Stad Menen. 

 Het project is duidelijk toegankelijk voor iedereen. 

Doel  Het project sluit duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde 

doelgroep. 

 De organisatie van het project heeft geen winstoogmerk. 

 Het project is georganiseerd uit een maatschappelijk engagement. Het 

maatschappelijk engagement resulteert in een bijdrage aan de 

maatschappij en in het bijzonder aan de Stad Menen. Het project draagt 

diverse waarden en normen uit, waaronder gelijkheid, 

verdraagzaamheid & openheid. 

Kostenbewijzen  Uiterlijk 1 maand na het evenement dient de organisator de 

kostenbewijzen verbonden aan het evenement in te dienen. 

 De kostenbewijzen zijn een originele of kopie van de factuur en staan 



op naam van de jeugdvereniging of 1 van de 3 verantwoordelijken (als 

het om een groep jongeren gaat). 

 Limitatieve lijst van kosten die verbonden zijn aan het organiseren van 

het project: gages (met vervoersonkosten & rider), licht en geluid, 

drukwerk, huurgelden infrastructuur, sabam en billijke vergoeding, met 

uitzondering van de kosten voor (deel)activiteiten met een 

winstoogmerk. 

 Kosten die verbonden zijn aan (deel)activiteit die via een ander kanaal 

gesubsidieerd worden komen niet in aanmerking. 

 

 

 

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. 

 

Wie Ofwel: 

 Is de aanvrager een erkende jeugdvereniging  

o Er kan slechts één project ingediend worden per jaar 

o Het project mag niet ingebracht worden als activiteit in de 

werkingssubsidie 

o Het project past niet binnen de reguliere werking van de 

organisatie. De geïnvesteerde tijd, geld en energie zijn opvallend 

(bv. Jubileumfeest, samenwerking met andere 

jeugdverenigingen, optreden, happening… 

 De aanvrager is een samenwerkingsverband tussen diverse erkende 

jeugdverenigingen van Stad Menen. 

 Een groep van minimaal 3 jongeren die zich in een occasioneel verband 

rond een project verzamelt. De aanvragers zijn ook de werkelijke 

organisatoren, zijn voor 2/3 jonger dan 25 jaar en 2/3 woont in Menen. 

Hoe  Ten laatste 4 weken voor de aanvang van het project  

 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 website. Postdatum, 

ontvangstbon of elektronisch ontvangstbewijs gelden als bewijs. 

 

3.2 Subsidies worden uitbetaald voor 31 december van het jaar waarop het project plaats vond. Indien het 

project zich spreidt over 2 kalenderjaren, dan zal het (rest)bedrag uitbetaald worden na het verloop van het 

project.  

 
Art. 4 Bedrag 

 

4.1 Afhankelijk van het doel van het initiatief wordt een bedrag toegekend. 

 

Muziekinitiatief  Nieuwe of gekende bands/Dj’s die gedurende 1 of meerdere dagen een 

initiatief opluisteren. 

 Het initiatief onderscheid zich duidelijk als doel muziek te brengen naar 

http://www.menen.be/jeugd


het publiek. 

 Maximum subsidie van 2.500 euro afhankelijk van de ingebrachte 

kostenbewijzen. 

Fuif  Voor de organisatie van een fuif voorzien we een ondersteuning van € 

250. 

 De fuif moet een duidelijk openbaar karakter kennen. Affiche en ticket 

worden binnengebracht als bewijsstukken. 

Project  Een in de tijd begrensde activiteit. Het onderscheid zich door zijn 

eenmalige karakter van programma of proces. Een project is meestal 

een samenwerking tussen verschillende mensen of verenigingen die 

naast het project geen directe verbinding met elkaar hebben. 

 Maximum subsidie van 3.000 euro afhankelijk van de ingebrachte 

kostenbewijzen. 

 Naast financiële ondersteuning biedt de jeugddienst tevens 

ondersteuning onder de vorm van podia, hekwerk… (limitatieve lijst op 

basis van het beschikbaar gamma bij de stad). 

Subsidie  Ofwel is de aanvrager een erkende jeugdvereniging: dit reglement geeft 

recht op de ondersteuning van 50% van de kosten, met 

maximumsubsidie van bovenvermelde bedragen. 

 Ofwel is de aanvrager een groepje van minimaal 3 jongeren: dit 

reglement geeft recht op de ondersteuning van 70% van de kosten, met 

een maximumsubsidie van bovenvermelde bedragen. 

 

 

 

Art. 5 Ontvangen van subsidie 

 

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

 Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart 

rekeningnummer, op naam van een erkende jeugdvereniging of een jongere ouder dan 18 jaar. 

 Uiterlijk 3 maand na de aanvraag en voor 30 november zal het stadsbestuur een beslissing treffen over 

de subsidiëring en wordt een eerste schijf van 70% van de toegekende ondersteuning betaald. De 

aanvrager zal hierover binnen de vier maand na de aanvraag en voor 15 december ingelicht worden. De 

uitbetaling van het restsaldo gebeurt uiterlijk vijf maand na de aanvraag en voor 31 december en na de 

inbreng van voldoende geldige kostenbewijzen of facturen. 

 Jaarlijks kan een jeugdvereniging of 3 individuele jongeren slechts 1 aanvraag indienen voor de 3 

bovenvermelde mogelijkheden. 

 

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 

 

 


