Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven
Jeugddienst Londerzeel
Lijsterstraat 1
1840 Londerzeel
Tel.: 052 31 94 62 – Fax: 052 30 53 84
jeugd@londerzeel.be

Algemeen

Artikel 1:
Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven uit Londerzeel kunnen van dit subsidiereglement
gebruik maken.
Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven worden erkend indien ze aan volgende voorwaarden
voldoen:
1.1

Organiseren van groepsgerichte en sociaal-culturele activiteiten met de jeugd in
de vrije tijd.

1.2

Hebben hun zetel in de gemeente Londerzeel en richten hun werking hoofdzakelijk
naar de inwoners van de gemeente. Minimum 2/3 van de leden is inwoner van
de gemeente. Hun leeftijd varieert van 3 tot en met 30 jaar.

1.3

Worden begeleid en gecoördineerd door jongeren die minimum 16 jaar oud zijn.

1.4

Streven de kwaliteitsverbetering van de samenleving na door het vervullen van
één of meer van volgende functies:
-

ontmoeting
spel
creatieve activiteiten/ amateuristische kunstbeoefening
vorming
kadervorming
dienstverlening
werken aan structuurveranderingen
bevorderen van integratie door opvang en begeleiding

1.5

Dienen een regelmatige werking op te zetten. Maandelijks dient minimum 1
activiteit voor alle leden georganiseerd te worden.

1.6

Politieke jongerenbewegingen kunnen van deze ondersteuning geen gebruik
maken.
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Artikel 2:
Binnen de perken van het daartoe voorziene krediet zal het gemeentebestuur toelagen
verlenen aan de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven.
Het budget van de Vlaamse gemeenschap eventueel aangevuld met gemeentelijke
kredieten voor zover de begroting dit toelaat, zal als volgt verdeeld worden:


Toelage voor kadervorming

Na toekenning van het bovenstaande bedrag zal het restbedrag verdeeld worden in:
-

Een werkingssubsidie voor de jeugdverenigingen
Een werkingssubsidie voor de jeugdhuizen

De verdeling gebeurt door middel van volgende sleutel :
Werkingssubsidie jeugdverenigingen = Totale subsidies x aantal jeugdverenigingen
Som aantal jeugdverenigingen en jeugdhuizen
Werkingssubsidie jeugdhuizen =

Totale subsidies x aantal jeugdhuizen
Som aantal jeugdverenigingen en jeugdhuizen

Aanvullend op het budget van de Vlaamse gemeenschap voorziet het gemeentebestuur
een extra subsidie van € 13.000 die zal verdeeld worden over de jeugdwerkinitiatieven
die vrijwilligers inzetten voor het goede doel. Elk initiatief kan voor maximum 10
vrijwilligers subsidies ontvangen.
Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor het Plantjesweekend van Kom Op Tegen
Kanker, 11.11.11-actie en andere initiatieven goedgekeurd door het College van
burgemeester en schepenen.
Daarnaast voorziet het gemeentebestuur ook een subsidie van € 70/ vrijwilliger voor
jeugdverenigingen die vrijwilligers inzetten in het OCMW of woonzorgcentrum
Herfstvreugde.
Wegens praktische redenen dienen jeugdverenigingen hun inzet van vrijwilligers OCMW
of woonzorgcentrum+ datum van de geplande activiteit te bevestigen aan de
gemeentelijke jeugddienst tegen uiterlijk 01 mei.
Afspraken omtrent de inhoud en planning van de activiteit dienen te gebeuren in
onderling overleg met het OCMW of woonzorgcentrum.
Wanneer deze subsidie niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgekeerd, zal het restbedrag
overgeheveld worden naar een andere vorm van jeugdwerk. Concrete invulling van deze
heroriëntering wordt bepaald, na advies van JAL, door het college van burgemeester en
schepenen
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Werkingssubsidie jeugdverenigingen
Artikel 3:
De werking van een jeugdvereniging wordt beoordeeld aan de hand van een
puntensysteem :
Criteria toekenning punten

Aantal te verdienen punten

Aantal leden van 3 tot en met 30 jaar
op basis van de ledenlijst doorgegeven aan de koepelorganisatie
Aantal gebrevetteerde leiders / leidsters
attest animator in het jeugdwerk

2 punten / lid
10 punten / leider met
attest

Organisatie van een kamp
Deelnemer = leiding + leden (geen kookouders,…)

2 punten/deelnemer

Busvervoer (of treinvervoer)
Deelnemer = leiding + leden

1 punten / deelnemer
busvervoer

Brandveiligheid
Op basis van een checklist brandveiligheid die tijdens de
jaarlijkse rondgang in de jeugdlokalen zal gecontroleerd worden.

5 punten / item dat in orde
is

Mogelijkheid voor kinderen met een beperking om deel te
nemen aan een werking

8 punten / lid met een
beperking

Aanwezigheid van de jeugdverenigingen op vergadering
van de jeugdraad (vb. punten per vergadering dat de
jeugdvereniging aanwezig was. Dit om jeugdverenigingen die
momenteel niet aanwezig zijn toch te motiveren)

5 punten / jeugdraad

Organisatie van fuiven of optredens (maximum 3)

20 punten / fuif of optreden

Peter- of meterschap van een speelterrein of andere
openbare ruimte
Jeugdvereniging staat gedurende een werkjaar in voor het
proper houden van een vooraf afgesproken speelterrein.

25 punten / speelterrein

Inzet vrijwilligers voor het goede doel
subsidie voor maximum 10 vrijwilligers

€ 13.000

Inzet vrijwilligers in het OCMW / woonzorgcentrum
Herfstvreugde
(subsidie voor maximum 10 vrijwilligers)

€ 70/ vrijwilliger

Artikel 4:
De berekening van het bedrag van de werkingssubsidie per jeugdvereniging gebeurt als volgt:
totale bedrag werkingssubsidies jeugdverenigingen X totaal aantal punten van de jeugdvereniging
Totaal aantal punten van alle jeugdverenigingen
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Artikel 5:
Ter verantwoording dienen de jeugdverenigingen volgende documenten als
bewijsmateriaal in te dienen:
-

Ledenlijst zoals doorgestuurd naar de koepelorganisatie
Kopie van attest ‘animator in het jeugdwerk’ van alle gebrevetteerde leiders /
leidsters
Deelnemerslijst van het kamp
Deelnemerslijst van het busvervoer ondertekend door buschauffeur of
deelnemerslijst treinvervoer + treintickets
Lijst vrijwilligers deelname activiteit goed doel ondertekend door organisator
Voor leden met een beperking : bewijs handicap of bewijs inschrijving in het
buitengewoon onderwijs
Affiche + kaart van fuif / optreden waarvoor men punten wil verdienen

Werkingssubsidie jeugdhuizen
Artikel 6
De werking van een jeugdhuis wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem :
Criteria toekenning punten

Aantal te verdienen punten

Aantal leden van 3 tot en met 30 jaar

2 punten/lid

Op basis van het aantal verkochte lidkaarten
Vorming

15 punten / vorming

Brandveiligheid
Op basis van een checklist brandveiligheid die tijdens de
jaarlijkse rondgang in de jeugdlokalen zal gecontroleerd
worden.

5 punten / item dat in orde
is

Organisatie van activiteiten (optreden, fuiven, themaavonden,…)

40 punten / activiteit

Aanwezigheid van de jeugdhuizen op vergadering van
de jeugdraad

5 punten / jeugdraad

Inzet vrijwilligers voor het goede doel
Subsidie voor maximum 10 vrijwilligers

Zie budget
werkingssubsidies
jeugdverenigingen

Inzet vrijwilligers in het OCMW / woonzorgcentrum
Herfstvreugde
(subsidie voor maximum 10 vrijwilligers)

€ 70/ vrijwilliger
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Artikel 7
De berekening van het bedrag van de werkingssubsidie per jeugdhuis gebeurt als volgt:
totale bedrag werkingssubsidies jeugdhuizen X totaal aantal punten van het jeugdhuis
Totaal aantal punten van alle jeugdhuizen
Artikel 8:
Ter verantwoording dienen de jeugdhuizen volgende documenten als bewijsmateriaal in
te dienen:
-

Ledenlijst op basis van het aantal verkochte lidkaarten
Kopie deelnamebewijs van alle gevolgde vormingen door bestuursleden
Affiche + kaart van elke fuif / optreden / thema-avond waarvoor men punten wil
verdienen
Lijst vrijwilligers deelname activiteit goed doel ondertekend door organisator

Aanvraagprocedure
Artikel 9:
Elk jeugdwerkinitiatief die meent in aanmerking te komen voor de puntentoekenning
moet de nodige documenten (aanvraagformulier + bewijsdocumenten) indienen op de
jeugddienst voor 01 oktober.
Initiatieven die hun aanvraag te laat indienen, komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.
Artikel 10:
Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2015
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