
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 
Om de werklast in 2022 tijdens de Corona-crisis bij de jeugdverenigingen te verminderen en om de subsidies in 
tijden van nood en herstel sneller uit te betalen, worden de subsidies éénmalig op basis van werkingsjaar 2018- 
2019 uitbetaald.   
 

Art.2: verdeling budget 

§1. De gemeente Berlaar voorziet elk jaar een bedrag voor de uitwerking van dit subsidiereglement.  Dit bedrag 

wordt aangewend volgens de berekening van werkingsjaar 2018-2019, en met uitzondering van de 

vormingssubsidies verdeeld. 

 

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 

• Subsidies in het kader van Corona-steunmaatregelen 

Voor deze subsidies geldt een specifiek subsidiereglement. 
 
§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. 
 

Hoofdstuk 2: 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. 

Art.5: Op 31 december 2022 vervalt dit reglement. Vanaf 1 januari 2023 gaat het subsidiereglement jeugdwerk 

(GR 18/9/2018) terug in voege. 
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