
Subsidiereglement jeugdwerk (GR 18/9/2018) 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
Art. 1: Modaliteiten 
§ 1 
Dit reglement regelt enerzijds de betoelaging door de gemeente Berlaar van de erkende jeugdverenigingen van 
Berlaar. Deze verenigingen worden erkend volgens het erkenningsreglement jeugdverenigingen.  Anderzijds 
regelt hoofdstuk 5 de toelage ihkv gevolgde vorming voor de leden van een erkende Berlaarse jeugdvereniging, 
ongeacht hun woonplaats en voor individuele jongeren wonende te Berlaar. 
 
§ 2  
De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving op de rekening van de vereniging. Enkel de 
vormingssubsidie kan naar de vereniging of naar de individuele persoon overgeschreven worden. 
 
§ 3 
De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks te worden gericht aan de gemeente Berlaar, uiterlijk 1 oktober volgend 
op het werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.  De aanvraag moet ingevuld worden op het 
aanvraagformulier op de website van de gemeente: www.berlaar.be.  De samenstelling van het bestuur met 
vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de bestuursleden dient vermeld te worden in het 
dossier. 
 
Art.2: verdeling budget 

§1. De gemeente Berlaar voorziet elk jaar een bedrag voor de uitwerking van dit subsidiereglement.  Dit bedrag 
wordt als volgt verdeeld: 

• 55% voor de werkingssubsidies (Hoofdstuk 2)  
• 15% voor de kampsubsidies (Hoofdstuk 3)  
• 15% voor de huisvestingssubsidies (Hoofdstuk 4)  
• 15% voor de vormingssubsidies (Hoofdstuk 5) 

§2. 
Overschotten op een deelsubsidie kunnen gebruikt worden om eventuele tekorten in een andere deelsubsidie op 
te vangen of krijgen een andere bestemming. In elk geval zal de algemene vergadering van de jeugdraad een 
advies uitbrengen over de aanwending van deze overschotten. In geen geval kunnen deze gelden aangewend 
worden voor doeleinden  die buiten de toepassing van dit reglement vallen.  
Elk voorstel tot wijziging van dit reglement dient vooraf onderworpen te worden aan het advies van de 
gemeentelijke jeugdraad.  
 
Art.3: Combinatie andere subsidies 
§1 De erkende jeugdverenigingen kunnen naast dit reglement nog wel in aanmerking komen voor:  

• De toelagen i.v.m. vieringen jubilea  
• Deelname aan het avondfeest  
• Het subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd 
• Het subsidiereglement voor projecten (cultuur) 
• Het subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven 
• Het reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (cumulatiemogelijkheid is beperkt – zie 

bepalingen van artikel 2 § 1 van Hoofdstuk 4 van dit reglement) 
• Het reglement ondersteuning buurtfeesten 

Voor deze subsidies geldt een specifiek subsidiereglement. 

http://www.berlaar.be/


 
§2 Verenigingen die via een andere weg een werkingssubsidie of nominatieve subsidie verkrijgen van de 
gemeente Berlaar voor hun activiteiten of hun werking komen niet in aanmerking voor de subsidies van dit 
reglement. 
 

Art. 4: Controle 

Controle op de naleving van dit reglement en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik 
uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigden van het college van burgemeester en schepenen 
 
Hoofdstuk 2: werkingssubsidies  
Art. 1: forfaitair bedrag 
Elke erkende jeugdvereniging krijgt een forfaitair bedrag van 100 euro. 
Erkende jeugdverenigingen die steun en integratie van kinderen met een beperking beogen krijgen een forfaitair 
bedrag van 500 euro. 
 
Art. 2: Leden 
§ 1 Per lid (incl. leiding en meewerkende leden) worden 2 punten toegekend.  Per lid met beperking worden 10 
punten toegekend.  
§ 2 Als bewijsstuk moet een kopie van de meest recente ledenlijst bijgevoegd worden.  Deze ledenlijst bevat de 
namen, functie en geboortedatum van de leden. 
 
Art. 3: Jeugdraad 
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 50 punten toegekend 
aan de betrokken jeugdvereniging met een maximum van 150 punten. 
 
Art. 4: Gevarieerd aanbod 
§1 Er worden punten toegekend voor een gevarieerd aanbod: 
- voor het organiseren van uitstappen (een activiteit waarbij bus- of treinvervoer voor ingeschakeld wordt) krijgt de 
vereniging 50 punten per uitstap 
- voor het organiseren van open activiteiten (activiteiten waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen en waarvoor 
geen inkomgeld gevraagd wordt en die zonder winstoogmerk zijn): 50 punten per activiteit  
- het helpen of mee organiseren van activiteiten van de dienst Vrije Tijd (op vraag en onder aansturing van de 
dienst Vrije Tijd): 50 punten per activiteit 
- het organiseren van weekends (1 of 2 nachten): 25 punten per weekend  en per leeftijdsgroep 
Er kunnen max 400 punten  voor een gevarieerd aanbod toegekend worden. 
 
§2 Als bewijsstuk dient een activiteitenverslag of communicatiestukken naar leden of ouders bijgevoegd te 
worden. 
 
Art. 5: Bedrag toelage 
Alle verkregen punten worden samengeteld en verdeeld volgens het beschikbare budget. De waarde van 1 punt 
is het beschikbare budget gedeeld door het aantal toegekende punten. 
 
Hoofdstuk 3: kampsubsidies  
Art. 1: Kampvervoer 
Een materiële steun wordt verleend aan erkende jeugdverenigingen onder volgende voorwaarden:  
§ 1. Voor vervoer van materialen naar een kampplaats en terug:  

• tenminste 15 deelnemers;  
• minimum 4 opeenvolgende overnachtingen ;  
• slechts 1 aanvraag per leeftijdsgroep per vereniging per jaar voor kampvervoer.  



§ 2. Het vervoer dient tenminste 2 maanden vooraf aangevraagd te worden bij de gemeentelijke dienst vrije tijd 
op het daarvoor bestemde formulier.  
§ 3. Binnen een straal van 250 km vanuit Berlaar wordt het kampvervoer gratis verleend.  
§ 4. De inrichtende vereniging dient 1 persoon af te vaardigen die het volledige vervoer begeleidt. Zowel bij 
vertrek als bij aankomst dienen er afgevaardigden van de betreffende vereniging aanwezig te zijn, voor het 
helpen bij het laden en lossen.  
§ 5. vervoer op een ander moment dan de zomervakantie zal enkel worden toegelaten ter vervanging van een 
vervoer in de zomervakantie. 
 
Art. 2: Kampsubsidies 
§1 Voor een kamp van minimum 3 overnachtingen worden punten toegekend.  
Per overnachting en per persoon wordt 1 punt toegekend.  
 
§2 Er moeten 2 bewijsstukken ter verantwoording bijgevoegd worden:  

• een afschrift van de factuur of het bewijs van de betaling aan de verhuurder van de 
kampplaats  

• een deelnemerslijst van elk kamp. Deze lijst bevat de namen, geboortedatum en functie van de 
deelnemers 

 
§3 Alle verkregen punten worden samengeteld en verdeeld volgens het beschikbare budget. De waarde van 1 
punt is het beschikbare budget gedeeld door het aantal toegekende punten. 
 
 
Hoofdstuk 4 :  huisvestingssubsidie 
Art. 1: huursubsidie 
§1 Jeugdverenigingen die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in aanmerking voor de 
huurtoelage op basis van de huurkosten en de huurlasten. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 50 % 
van de lopende huurkosten en huurlasten met een maximum van 500 euro.  
§2 Er moeten bewijsstukken ter verantwoording bijgevoegd worden: 

• Een recent huurcontract met bewijs van betaling of huurfacturen 
 
Art. 2: verbouwing en sanering jeugdlokalen 
§1 “De verenigingen die geen investeringssubsidie volgens het reglement investeringssubsidie 
verenigingenslokalen toegekend gekregen hebben kunnen aanspraak maken op de subsidie uit dit artikel. 

Verenigingen die wel investeringssubsidie toegekend kregen volgens het reglement investeringssubsidie 
verenigingslokalen kunnen aanspraak maken op de subsidie uit dit artikel indien de werken waarvoor via dit 
reglement subsidies worden gevraagd fundamenteel verschillen van de werken waarvoor via het 
investeringssubsidiereglement verenigingslokalen subsidies werden aangevraagd.” 

§2. De jeugdlokalen moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en bestemd voor erkende 
jeugdverenigingen. Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het 
beheer ervan.  
 
§3. De subsidies worden toegekend aan de erkende jeugdvereniging zelf ofwel aan een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid (bv. vzw), die instaat voor de verbouwings-, sanerings-, of omgevingswerken.  
Voor het uitvoeren van omgevingswerken bestaat de subsidie uit tussenkomst in aankoop van materialen en de 
gratis dienstverlening door het gemeentebestuur. 
 
§4. De jeugdvereniging moet de lokalen in bezit hebben of in huur of erfpacht hebben voor de duur van minstens 
9 jaar (en dit vanaf het ogenblik van verbouwing).  
 
§5. Deze subsidie kan voor éénzelfde jeugdvereniging jaarlijks toegekend worden.  



 
§6. Indien nodig, moet er een bouwvergunning afgeleverd zijn voor de bedoelde werken. De werken worden 
alleszins voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke brandweerdienst, ook als er geen bouwvergunning nodig 
is.  
 
§7. De betrokken jeugdvereniging licht de gemeentelijke dienst vrije tijd zo mogelijk één jaar vooraf in over de 
geplande werken.  
 
§8. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke dienst 
vrije tijd, vergezeld van een beschrijving van de werken, kostenraming en van de nodige stukken.  
 
§9. Na uitvoering van de werken, licht de jeugdvereniging de gemeentelijke dienst vrije tijd hiervan in en legt voor 
echt verklaarde afschriften van facturen voor. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op uitgevoerde 
werken als op geleverde materialen. De gemeentelijke dienst vrije tijd controleert, zo nodig met bijstand van de 
gemeentelijke technische dienst, de uitgevoerde werken.  
 
§10. De subsidie bedraagt 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro per jaar.  
 
§11. Het schepencollege stelt, overeenkomstig dit reglement en op basis van de ingediende facturen, het 
definitief bedrag van de subsidie vast en stelt deze betaalbaar.  
 
§12. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur of het OCMW aan de 
betrokken jeugdvereniging verhuurd worden.  
 
§13. De aanvrager van bovenvermelde subsidie moet de technische en financiële controle van het 
gemeentebestuur en zijn aangestelden op de werken toelaten.  
 
§14. De aanvrager verliest het recht op deze subsidie, indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of 
indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd.  
 
Hoofdstuk 5: vormingssubsidies  
Art 1 voor wie? 
§1 De leden van een erkende Berlaarse jeugdvereniging, ongeacht hun woonplaats en voor individuele jongeren 
wonende te Berlaar, vanaf de leeftijd van 15 jaar t.e.m. de leeftijd van 35 jaar komen in aanmerking voor deze 
subsidie 
§ 2.Er mag maximum één aanvraag per persoon per jaar ingediend worden. De gemeentelijke toelage vervalt 
indien de betrokken persoon via een andere instantie een toelage ontvangt voor dezelfde cursus. 
 
Art. 2 welke cursus? 
§1 Onder vorming in het jeugdwerk wordt verstaan: de pedagogische, methodische en geprogrammeerde 
vorming en vervolmaking van actieve jongeren die de bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te 
dragen, met het oog op animatie van kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid.  
 
§2. De cursussen al dan niet verspreid over meerdere dagen, welke in aanmerking genomen worden, dienen 
ingericht te worden door jeugdorganisaties erkend door de Vlaamse Overheid. De cursus dient plaats te hebben 
op het grondgebied België.  
 
§ 3. Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het jeugdwerk:  
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;  
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren;  
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in de sport beogen.  
 
Art. 3 bedrag 
§1. De toelage bedraagt 75 % van de kostprijs (prijs inclusief BTW) van de cursus.  



Onder kostprijs dient te worden verstaan: het bedrag van het cursusgeld vermeld op de factuur of het attest. 
Vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking.  
 
Art. 4 Welke procedure volgen? 
De aanvraag voor subsidiëring doe je door het origineel attest van opleiding te bezorgen aan de gemeentelijke 
administratie. Dit dient uiterlijk op 1 oktober volgend op het cursusjaar  bezorgd te worden. Een cursusjaar loopt 
van 1 september tot 31 augustus.  
 
Hoofdstuk 6: Slotbepalingen 
Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelage toe te kennen.  
 
Art. 2: Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit reglement te 
aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen.  
 
Art. 3. Als blijkt dat door de erkende vereniging of jongere (bij vormingssubsidie) onjuiste gegevens werden 
verstrekt en zo de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie 
toegekend of wordt de vormingssubsidie niet uitbetaald.  Bovendien kan het college van burgemeester en 
schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken vereniging of particulier. 
 
Art. 4: Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en 
schepen beslecht. 

 


