GR 21 juni 2016
Subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd
1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de begroting goedgekeurde kredieten, worden toelagen
uitgekeerd voor het inrichten van jeugdprojecten.
2. Voor de betoelaging komen in aanmerking: activiteiten die op het grondgebied van Berlaar ingericht worden.
Deze manifestaties dienen voor de gemeente een belangrijke uitstraling te hebben. Er moet voldoende publiciteit
voor gemaakt worden en op in alle publiciteit moet vermeld staan “met medewerking van de gemeente Berlaar”.
De periode waarvoor men toelage kan aanvragen, gaat van september tot augustus.
3. Voorwaarden van de projecten:
- een openbaar karakter hebben, m.a.w. door iedereen geweten, voor iedereen toegankelijk en gratis;
- beperkt in tijd en ruimte;
- experimenteel of vernieuwend;
- de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;
- goed omlijnde doelstellingen, met een doelgroep tussen 0 en 25 jaar;
- geen politieke inslag.
4. Voor mogelijke betoelaging komen in aanmerking:
- de jeugdraad;
- één of meerdere erkende jeugdverenigingen;
- andere groepen van jongeren, georganiseerd in een vereniging met zetel in Berlaar en gericht naar een
Berlaarse jongerenpubliek.
5. Te volgen procedure om in aanmerking te komen:
- ten minste 1 maand voor de aanvang van het project de toelage schriftelijk aanvragen door een schrijven te
richten aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvragen tot betoelaging moeten gestaafd
worden met een volledig programma, plaats en datum, een bewijs van de voorwaarden uit punt 3, een raming
van de inkomsten en uitgaven en de eventuele persmededelingen.
- twee meerderjarige personen dienen aangeduid te worden als verantwoordelijke inrichters, evenals het nummer
en de benaming van de bankrekening waarop de toelage gestort kan worden.
- binnen de 2 maanden na het verloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd met de nodige
bewijsstukken (reeds betaalde facturen) aan de gemeentelijke administratie toegestuurd te worden of alleszins
vóór 1 oktober. Een evaluatieverslag over het georganiseerde project dient te worden bijgevoegd.
6. De begunstigden aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de gemeentelijke diensten over
het ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de toelage, geheel of gedeeltelijk, niet uitgekeerd
worden of teruggevorderd worden. Activiteiten waarvoor binnen het kader van dit reglement een toelage wordt
aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere betoelaging.
7. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze voor advies aan de
jeugdraad en stelt daarna het bedrag van de toelage vast. Er wordt 75 % van de gemaakte kosten met een
maximum van 1.250 euro per project betoelaagd.
8. Zo het krediet, ingeschreven in de begroting, ontoereikend is om de onder punt 7 vermelde bedragen toe te
kennen, wordt elke toelage percentsgewijze verminderd in verhouding tot het beschikbare krediet.

