
ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN 
HET PLAATSELIJK JEUGDWERK.  

(goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Wat 
 
Binnen de perken van de daartoe in het budget ingeschreven kredieten worden jaarlijks 
volgende toelagen verleend aan erkende jeugdwerkinitiatieven: een werkingstoelage en een 
energietoelage. 
 
Artikel 2. Wie  
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor het verkrijgen van een toelage dient een 
jeugdwerkinitiatief als dusdanig erkend te zijn. 
 
Om als erkend te kunnen worden beschouwd dient het jeugdwerkinitiatief aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
 
1. een regelmatige werking uitbouwen door het organiseren van groepsgerichte, sociaal-

culturele initiatieven met en voor de jeugd (kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 
jaar), in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding, en met het Nederlands als 
voertaal;  

2. zich actief inzetten voor het plaatselijk jeugdbeleid; 
3. zich richten naar kinderen en jongeren van Oudenburg, wat moet blijken uit het feit dat 

meer dan de helft van de leden of gebruikers in Oudenburg woont; 
4. de zetel en het secretariaat  zijn gevestigd in Oudenburg; 
5. ten minste één verantwoordelijke is ouder dan 18 jaar en ten minste twee derden van 

het bestuur of de leiding is jonger dan 25 jaar;  
6. ten minste de helft van de leiding of het bestuur dient te beschikken over een attest dat 

blijk geeft van de nodige vorming in het begeleiden en animeren van kinderen en 
jongeren in het jeugdwerk (minstens een  attest van animator);  

7. ten minste één jaar werking kunnen bewijzen, op het moment van de aanvraag;.   
8. voor alle leden van de organisatie een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen van de leden en de medewerkers afsluiten; 
9. zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord verklaren met de principes van artikel 2 van 

het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind: het eerbiedigen en 
waarborgen van de in het verdrag omschreven rechten zonder discriminatie van welke 
aard ook,ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere over-
tuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte 
of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettelijke voogd. 

 
Artikel 3. Wie en wat niet  
 
1. Organisaties die een jeugdwerking uitbouwen in de sportsector of vanuit het onderwijs, en 
organisaties met een winstoogmerk komen niet in aanmerking voor toelagen op basis van 
onderhavig reglement. 
 
2. Geen betoelaging kan verkregen worden voor de in dit reglement opgenomen elementen 
waaraan punten worden toegekend en waarvoor vanwege een andere overheidsinstantie 
subsidies worden ontvangen.  Voor de berekening van de betoelaging worden voor deze 
elementen geen punten toegekend.  



 
Hoofdstuk 2. Werkingssubsidie 
 
Artikel 4. Wat 
 
De werkingssubsidie is specifiek bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking 
van de erkende jeugdwerkinitiatieven.   
Artikel 5. Wie 
 
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten de erkende jeugdwerkinitiatieven 
naargelang hun werkvorm voldoen aan volgende bijkomende voorwaarden.  
 
1.  Voor een jeugd- en jongerenvereniging: 
 
1.1. op een geregelde basis minimum tien activiteiten per jaar organiseren; 
1.2. de inboedel en de gebouwen verzekeren tegen brand. 
 
2. Voor een jeugdhuis: 
 
2.1. lid zijn van een koepelorganisatie; 
 
2.2. volgende functies vervullen: 
 
(a) inzake ontmoeting en recreatie: er wordt maandelijks minimum één activiteit 
georganiseerd.  De jongeren staan mee in voor de realisatie hiervan. 
(b) inzake vorming: de jeugdhuiswerking organiseert per jaar minimum twee 
vormingsactiviteiten voor zijn doelpubliek; 
(c) inzake informatie:  minimum éénmaal per jaar wordt er een publicatie van minstens 4 blz. 
A4 formaat (of gelijkwaardig) uitgegeven. 
 
2.3. beschikken over volgende voorzieningen inzake accommodatie en toegankelijkheid en 
garanties inzake veiligheid:  
 
(a) het jeugdhuis dient te beschikken over een polyvalente ontmoetingsruimte en sanitaire 
voorzieningen.  De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende minimum twaalf uren per 
week, gespreid over ten minste twee verschillende dagen.  Enkel openingsuren vóór 02.00 
uur mogen in rekening gebracht worden. 
(b) de inboedel en de gebouwen dienen verzekerd te zijn tegen brand. 
 
2.4. voorzien in kadervorming: 
 
De beheerders en medewerkers dienen jaarlijks samen minimum  20 uur externe 
kadervorming te volgen bij een erkende organisatie in functie van de jeugdhuiswerking. 
Variatie in de gevolgde cursussen is belangrijk. 
 
2.5. beschikken over een ledenbestand van minstens 50 leden en een democratische 
invulling van het bestuur. 
 
Artikel 6. Berekening van de werkingsubsidies aan jeugd- en jongerenverenigingen en 
jeugdhuizen 
 
6.1. De werkingsubsidie is een variabele subsidie. 
 
6.2. De werkingssubsidie wordt toegekend op basis van volgend puntensysteem:  
 



GESUBSIDIEERDE ACTIVITEIT  PUNTEN MAXIMA 
1. Voor leden die deelnemen aan cursussen 
voor kaderopleidingen: 

 met een maximum van 30 
punten voor de drie 
categorieën samen 1.1. voor een ½ dagcursus 1 punt per persoon 

1.2. voor een dagcursus 2 punten per persoon 
1.3. voor een meerdaagse cursus 3 punten per persoon 
2. Voor de organisatie van een kamp 
(jeugdvereniging) of weekend (jeugdhuis)  

 maximaal 1 kamp of 1 
weekend per werkingsjaar 

2.1. het aantal overnachtingen  3 punten per 
overnachting 

met een maximum van 27 
punten 

2.2. de enkele afstand tot de kamp-
plaats/weekendplaats  

1 punt per 25 
kilometer  

met een maximum van 10 
punten 

3.1. Voor de medewerking aan een initiatief 
van de stad Oudenburg of van één van haar 
adviesorganen  

2 punten per activiteit met een maximum van 12 
punten 

3.2.. Voor deelname aan een vergadering 
van de jeugdraad 

1 punt per 
vergadering 

4. Voor activiteiten op regelmatige basis door 
de beweging georganiseerd 

1 punt per dagdeel met een maximum van 2 
punten per week 

 
6.3. Begrippen 
 
Onder kaderopleiding (of kadervorming) wordt verstaan initiatieven die georganiseerd 
worden in het kader van een samenhangende opleiding en begeleiding van 
verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen belast met het animeren en 
begeleiden van jeugdwerkinitiatieven. 
Onder kamp (jeugdvereniging) of weekend (jeugdhuizen) wordt verstaan een meerdaagse 
activiteit die door een erkend jeugdwerkinitiatief wordt georganiseerd voor haar leden en 
begeleiders en die aan de volgende voorwaarden voldoet:  
(1) het kamp/het weekend telt minimaal twee overnachtingen;   
(2) de kampplaats bevindt zich/het weekend gaat door buiten het grondgebied van 
Oudenburg; 
(3) de hoofdverantwoordelijke van het kamp is minstens 18 jaar ;  
(4) er zijn minstens 15 deelnemers (aan het kamp) of 10 deelnemers (aan het weekend);  
(5) er is voor een kamp minstens één begeleider per 15 deelnemers voorzien. 
 
Worden voor de toepassing van dit reglement als deelnemer aan het kamp/aan het weekend  
beschouwd :  
de deelnemende leden, alsook de leden van de begeleidings- en de kookploeg, die 
gedurende de volledige kampperiode/het volledige weekend aanwezig zijn. 
 
6.4. De punten worden toegekend op basis van de activiteiten van het voorbije werkjaar.  
Voor de toepassing van dit reglement loopt een werkjaar van 1 september tot en met 31 
augustus. 
 
6.5. De waarde van een punt wordt bekomen door deling van het bedrag dat in de financiële 
nota van het budget (= de vroegere begroting) is voorzien voor werkingsubsidies voor 
jeugdinitiatieven door het totaal aantal bekomen punten (door alle jeugdwerkinitiatieven 
samen). 
 
Artikel 7. Aanvraag - beslissing - betaling 
 
De subsidieaanvraag dient jaarlijks te worden ingediend bij de stedelijke jeugddienst, voor 1 
oktober. Bij laattijdig ingediende aanvragen wordt er geen subsidie toegekend. 



 
Bij de aanvraag tot subsidiëring dient [1] een dossier te worden gevoegd dat de 
noodzakelijke gegevens en bewijskrachtige stukken bevat die moeten toelaten te controleren 
of de aanvrager voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, samen met [2] een overzicht van 
alle activiteiten en bestedingen van het afgelopen werkjaar (eveneens met de nodige 
stavingsstukken), dienstig voor de toekenning en berekening van de punten.   
 
Elke aanvraag dient tevens [3] de nodige gegevens te bevatten voor de uitbetaling van de 
subsidie. 
 
Voor de subsidiëring van een kamp/weekend dienen volgende gegevens te worden 
bijgevoegd: de opgave van de kampplaats/de plaats van het weekend  (met een kopie van 
het huurcontract), de afstand tot de kampplaats/weekendplaats en het aantal overnachtingen 
tijdens het kamp/het weekend.   
 
De beslissing tot toekenning en tot vaststelling van de subsidie wordt genomen door het 
college van burgemeester en schepenen voor 30 november.  De betaling gebeurt voor het 
einde van het kalenderjaar. 
 
Hoofdstuk 3. Energiesubsidie 

 
Artikel 8. Wat 
 
De energiesubsidie is een bijkomende toelage bedoeld om de energiekosten van de erkende 
jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jongerenverenigingen en jeugdhuizen) te drukken. 
 
Artikel 9. Energiekosten 
 
Enkel verwarmings- en elektriciteitskosten vallen onder de energiekosten.  
Jeugdwerkinitiatieven die een lokaal huren of een energievergoeding moeten betalen, 
mogen deze kosten ook als energiekost aanrekenen.  
 
Artikel 10. Berekening van de energiesubsidie 
 
Elk erkend jeugdwerkinitiatief heeft recht op een toelage die als volgt wordt berekend: D = (C 
x A) : B,        
waarbij : 
A = bedrag dat het initiatief aan energiekosten (verwarming en elektriciteit) tijdens het 
voorbije werkjaar heeft betaald; 
B = totaal bedrag aan energiekosten (van alle initiatieven samen); 
C = bedrag dat beschikbaar is als energietoelage, zoals voorzien in de financiële nota van 
het budget; 
D = bedrag waarop het initiatief recht heeft als energietoelage. 
 
Artikel 11. Aanvraag – beslissing - betaling 
 
Hier geldt dezelfde procedure als voor de werkingssubsidie.  
 
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 
 
Artikel 12. Ontvangen van subsidie 
 
Voor het ontvangen van de subsidie moet het jeugdwerkinitiatief beschikken over een apart 
rekeningnummer, op naam van de vereniging. 
 



Het jeugdwerkinitiatief moet de vorm aannemen van een vzw indien het subsidiebedrag 
hoger is dan 6.200,00 EUR. 
  
Artikel 13. Controle 
 
De bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen zijn van toepassing op de toelagen verleend op 
basis van onderhavig subsidiereglement.  
 
Bij toepassing van deze wet is de begunstigde gehouden de subsidie aan te wenden voor 
het doel waarvoor zij werd toegekend, en 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. 
 
Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens kan eveneens 
aanleiding geven tot intrekking of terugvordering van de toegekende of uitbetaalde subsidies. 
 
Elk initiatief dat voor een werkjaar meer dan 1.250,00 EUR ontvangt moet, zo spoedig 
mogelijk na het afsluiten van het werkjaar, de nodige bewijsstukken voorleggen ter 
verantwoording van de aanwending van de toelage.  Voor rechtspersonen wordt hieronder 
verstaan: het voorleggen van de balans en de rekeningen, alsook een verslag inzake beheer 
en financiële toestand.   
 


