SUBSIDIEREGLEMENT FONDS EREBURGER ALFRED VAN ROY

Algemeen
Artikel 1:
Dit subsidiereglement heeft tot doel om de jeugd(werking) in Londerzeel te ondersteunen om
het maatschappelijk weefsel structureel te versterken door het scheppen van een gebonden
maatschappelijk weefsel als ontwikkelingskader voor de jeugd.

Subsidiebedrag
Artikel 2:
Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien van € 25.000,00 dat verdeeld wordt over maximum 6
projecten volgens de volgende sleutel:€ 10.000,00 voor het winnende project. De resterende
€ 15.000,00 wordt verdeeld over maximum 5 andere projecten. Het bedrag van de subsidie
wordt bepaald in functie van de grootte van de investering. De maximale subsidie van
€ 10.000,00 kan maar éénmaal om de 2 jaar aan dezelfde vereniging worden toegekend.
De gemeente heeft het recht om één of meerdere delen van de subsidie niet toe te kennen
indien bepaalde projecten niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen of aan de in artikel
1 genoemde doelstelling.

Verenigingen + projecten die in aanmerking komen
Artikel 3:
Voor deze subsidie komen enkel verenigingen (vzw of feitelijke vereniging) met zetel in
Londerzeel in aanmerking en meer specifiek:
-

Jeugdverenigingen
verenigingen met een jeugdwerking en erkend door een gemeentelijke adviesraad.
Richtinggevend is hierbij het bestaan van een afzonderlijk jeugdbestuur.
wijkwerkingen die focussen op de jeugd

Artikel 4:
Elk ingediend project dient zich specifiek te richten op de jeugd. Hiervoor komen in
aanmerking (niet limitatief):
-

investeringen aan gebouwen, aan de omgeving en aan de verfraaiing van de omgeving
van de lokalen.

-

-

-

sociaal-culturele initiatieven: activiteiten met niet-commercieel doel in de sfeer van de
vrije tijd die de ontplooiing van de jeugd en hun maatschappelijke participatie wil
bevorderen. De activiteiten kunnen de volgende vorm aannemen: ontmoeting,
permanente groepsvorming, spel en recreatie, creativiteit, amateurkunsten, vorming,
dienstverlening en werken aan maatschappelijke veranderingen. De initiatieven mogen
niet behoren tot de dagelijkse werking, geen winstgevend doel nastreven en een eigen
inbreng voorzien (min 25%).
initiatieven voor het bevorderen van de sociale cohesie. Hiermee worden projecten
bedoeld die werken aan ontmoeting en samenwerking van mensen en groepen met de
jeugd als doelgroep. Initiatieven kunnen zowel betrekking hebben op materiële als
immateriële projectonderwerpen.
initiatieven die de ontmoeting met jeugd uit zustergemeente Gladenbach verdiepen en
inhoudelijk versterken.
gezamenlijk investeringen van minimaal 2 verenigingen die een ruimer aantal jongeren
bedient dan de eigen leden.
initiatieven die de ontmoeting van verschillende generaties faciliteren en aanmoedigen.
Jeugdhuizen
projecten die een langdurige bijdrage leveren aan het in artikel 1 omschreven doel.

Artikel 5 :
De subsidies kunnen enkel worden aangewend voor de financiering van de ingediende
projecten. De nodige bewijsstukken hiervan worden voorgelegd aan de jeugddienst tesamen
met het indienen van een eventuele nieuwe subsidieaanvraag. Indien hieraan niet wordt
voldaan kan de vereniging voor een periode van 2 jaar geen aanvraag meer indienen. De
investeringen mogen gespreid worden over een periode van 2 jaar.

Procedure
Artikel 6:
De aanvragen worden elk jaar voor 1 maart ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag omvat een dossier met: toelichting project – begroting – wijze
financiering – eventuele andere subsidies – timing.
Artikel 7:
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt door een commissie samengesteld uit de
schepenen bevoegd voor cultuur , jeugd en sport en de voorzitters van de
jeugdraad,sportraad en cultuurraad en de voorzitter van de gemeenteraadscommissie vrije
tijd. De indieners komen hun project toelichten op een gezamenlijk vergadering van de
jeugdraad, sportraad en cultuuradviesraad. Elke adviesraad zal na de toelichting een advies
formuleren voor het toekennen van de subsidies. Brouwerij Palm heeft steeds het vetorecht
om bij de eerste selectieronde een project te weigeren. Bij de verdere beoordeling van de
projecten wordt Palm Breweries niet meer betrokken.
Artikel 8:
De uitreiking van de prijzen gebeurt jaarlijks. Plaats en datum worden bepaald in gezamenlijk
overleg tussen Brouwerij Palm en de gemeente.

