
 
 

JEUGD 
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 
 

Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 28 januari 2021 
 
Doel 

Het ondersteunen van erkende Zedelgemse jeugd(werk)initiatieven door het bevorderen van de permanente 

vorming en  de ontspanning van hun (jeugd)leden, rekening houdend met de sociale, economische en 

culturele situatie van de deelnemers. 

  

Begunstigden 

- Erkende Zedelgemse jeugd(werk)initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie.  

- De jeugdvereniging moet een werking van 2 jaar voorleggen. Een jeugdvereniging wordt pas het werkjaar 

volgend op de erkenning gesubsidieerd. 

- Minstens de helft van de jeugdactiviteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van Zedelgem. 

- Een jeugdvereniging, die de voorgaande jaren reeds voldeed aan de voorwaarden van het reglement, 

maar die het huidig jaar niet voldoet aan de criteria mbt jeugdleden, kan éénmaal per 6 jaar een 

uitzondering krijgen. In dat jaar wordt er 75 procent van de subsidie uitbetaald. Indien de jeugdvereniging 

ook de daaropvolgende jaren niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan de jeugdvereniging geen 

aanspraak maken op deze subsidie.    

 

Subsidie 

De werkingssubsidie bestaat uit twee delen: een basissubsidie en een engagementssubsidie.  

Om in aanmerking te komen moet de jeugdvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1.       Basissubsidie 

 Alle jeugdverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur en die voldoen aan de volgende 

voorwaarden.  

o De vereniging telt minstens 20 leden 

o De vereniging organiseert minstens  20 activiteiten op jaarbasis  

 De basissubsidie voor elke vereniging wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: 

o Grootte van de vereniging: aantal leden = alle kinderen en leiding t.e.m. 25 jaar 

o Frequentie van de activiteiten op jaarbasis: 

 Voor jeugdverenigingen: de reguliere werking 

 Voor jeugdhuizen: alle activiteiten buiten de gewone barwerking 

  

Vereniging klein middengroot groot Heel groot 

Aantal leden 0-40 41-80 81-100 101 en meer 

Frequentie 

activiteit wekelijks 

2-

wekelijks wekelijks 

2-

wekelijks wekelijks 

2-

wekelijks wekelijks 

2-

wekelijks 

Basissubsidie 250 € 125 € 450 € 250 € 650 € 325 € 850 € 425 € 

  

2.   Engagementssubsidie 

 De engagementssubsidie bestaat uit 4 engagementen. De vereniging kan kiezen om zich te 

engageren voor één of meerdere van de vooropgestelde engagementen. De keuze van het aantal op 

te nemen acties kan de vereniging zelf bepalen. 

 Per opgenomen actie kan een subsidie verkregen worden van 125 EUR en dit met een maximum 

bedrag van 500 EUR per engagement. 

 De vereniging kan zelf één actie kiezen die past binnen het engagement. Deze actie wordt op 

voorhand bezorgd aan de jeugddienst. De actie komt pas in aanmerking na goedkeuring van de 

jeugddienst. 



 De vooropgestelde engagementen en mogelijke acties tot het bekomen van een 

engagementssubsidie zijn: 

o    De vereniging is een veilige / vormende vereniging 

o    De vereniging is een levendige vereniging 

o    De vereniging is  een warme vereniging 

o    De vereniging is een duurzame vereniging 

  

1.        VORMENDE VERENIGING (PEDAGOGIE) 

Elke vorming waar de vereniging aan deelneemt of die de vereniging organiseert in het kader van één of 

meerdere acties moet georganiseerd zijn door een erkende vormingsinstantie, (koepel)organisatie of 

lokale overheid of autoriteit. 

a. Deelname met min 5 personen aan cursus animator/hoofdanimator/instructeur 

b. Deelname aan andere jeugdwerkgerelateerde vormingen met min 5 personen (bv startdag) 

c. Deelname aan vorming zoals EHBO, ongepast gedrag, etc met min. 5 personen 

d. Organisatie van eigen vormingsactiviteit ism externe organisatie voor de eigen leiding, leden of 

ouders  

e. Actie naar keuze 

 

2.        LEVENDIGE VERENIGING (GROEPSBEVORDEREND) 

a. Organisatie van een kamp van minstens 7 overnachtingen (voor- en nawacht niet inbegrepen) 

b. Organisatie van een bestuursweekend of leidingsweekend 

c. Organisatie van een grote activiteit voor leden, ouders en sympathisanten (bv eetfestijn, fuif, 

…) 

d. Wekelijkse ledenactiviteit gedurende minstens 30 weken 

e. Actie naar keuze 

 

3.        WARME VERENIGING (GEMEENSCHAPSBEVORDEREND) 

a. Actie uit het actieplan Warme Gemeente van de gemeente Zedelgem 

b. Actief meewerken aan minstens 1 gemeentelijke activiteit 

c. Samenwerkingsverband aangaan met een andere jeugdvereniging (gezamenlijke activiteit 

organiseren, verbroedering,…) 

d. Samenwerkingsverband aangaan met een andere Zedelgemse vereniging 

e. Actie naar keuze 

 

4.       DUURZAME VERENIGING 

a. Structurele aandacht voor duurzaamheid in dagdagelijks werking (sorteren afval, zwerfvuil 

rond gebouwen opruimen, verlichting doven, regenwater recupereren,…) 

b. Aandacht voor duurzaamheid op kamp (geen individueel verpakte zaken aankopen,…) 

c. Het verbruik van de nutsvoorzieningen (GEW) is het lopende werkjaar minder dan 10% 

gestegen in vergelijking met vorig jaar (actie enkel mogelijk indien er een individuele teller 

staat)  

e. Organisatie van een maandthema rond duurzaamheid 

f. Actie naar keuze 

 

De basissubsidie en engagementssubsidie maken deel uit van het totaal voorziene krediet voor de 

werkingssubsidies. Indien het saldo ontoereikend is, wordt gewerkt met een correctiefactor.  

 

Procedure 

De jeugdvereniging moet aan alle onderstaande procedurevoorwaarden van dit reglement voldoen. 

1. Het subsidiedossier heeft betrekking op het voorbije werkjaar. Een werkjaar loopt van september tot 

augustus van het daaropvolgende jaar.  

2. De subsidieaanvraag moet vóór de jaarlijks vastgestelde datum ingediend worden. 

Jeugdverenigingen die hun subsidieaanvraag niet indienen voor de vastgestelde datum verliezen 

alle aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dat jaar. 



3. Iedere jeugdvereniging aanvaardt bij de subsidieaanvraag alle controles van het gemeentebestuur. 

Jaarlijkse voeren de jeugdraad en jeugddienst controles uit. Dit gebeurt door middel van lottrekking. 

4. De jeugdverenigingen kunnen door de jeugddienst verzocht worden om bijkomende informatie te 

verstrekken als blijkt dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. 

5. Indien blijkt dat door een jeugdvereniging onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden van 

dit reglement niet nageleefd worden, kan het gemeentebestuur de toegekende subsidies  geheel of 

gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken jeugdvereniging en deze van verdere subsidiëring 

uitsluiten. 

6. Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om jaarlijks advies aan de gemeentelijke jeugdraad te 

vragen. 

7. De uitbetaling van de subsidies gebeurt uiterlijk voor 30 november van het betrokken jaar. 

8. Tussen 1 december en 20 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het 

college van burgemeester en schepenen. De klacht moet volgende elementen bevatten: 

a. een motivatie van de klacht (aanduiden van de feiten) 

b. duidelijk vermelden waartoe ze strekt (vernietiging van bepaalde beslissing, …) 

c. ondertekend zijn door voorzitter en secretaris. 

d. aangetekend verzonden worden of afgeven tegen ontvangstsbewijs. 

 

Slotbepalingen 

- Een jeugdvereniging met meervoudige activiteiten kan slechts één enkele subsidie ontvangen. Indien een 

jeugdvereniging meerdere activiteiten beoefend, kan zij voor elk van deze activiteiten enkel een subsidie 

ontvangen indien er per activiteit een onafhankelijk bestuur functioneert en zij voor elk van hun 

activiteiten aangesloten zijn bij de desbetreffende, erkende federatie. 

- Een jeugdvereniging waarvan haar werking wordt gesubsidieerd volgens dit subsidiereglement, kan voor 

hun werking geen subsidies verkrijgen van een ander gemeentelijke dienst of adviesraad. 

- Een werkgroep, opgericht in de schoot van een jeugdvereniging, kan niet afzonderlijk worden 

gesubsidieerd.  

- Als de werking van de jeugdvereniging is gestopt voor het einde van het subsidiejaar wordt er geen 

subsidie meer uitbetaald.  

- Als een jeugdvereniging wordt overgenomen waardoor de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de 

voorwaarden van het erkenningsreglement, dan wordt er geen subsidie meer uitbetaald. 

- Alle wijzigingen worden aan de gemeenteraad na advies van de jeugdraad voorgelegd. De wijziging en 

goedkeuring per artikel is mogelijk. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd positief geadviseerd door de gemeentelijke jeugdraad op 8 

december 2020. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2021. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel treedt in werking vanaf het werkjaar 2020 – 2021. 


