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I I Algemeen
1. Werkjaar

Het werkjaar loopt steeds van l januari tot 31 december

2. Gerechtigden

Het jeugdhuis die:

. een werking ontplooit op Anzegems grondgebíed;

o niet via eèn ander gemeentelijk reglement of via de jeugdraad expliciet op naam wordt
betoelaagd;

3. Subsidiemap

Het jeugdhuis krijgt op de eerste AV van het werkjaar (september) de subsidiemap. Hierin zitten alle

documenten. De documenten zijn ook te vinden op de website:

http://www.a nzegem.be/prod ucten/subsid ies-ieugdverenigíngen.

4. Onregelmat¡gheden

lndien blijkt dat door het jeugdhuis onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden

van dit reglement niet werden nageleefd, kan de op grond van dit reglement de toegekende subsidie

geheel of gedeelte lijk wo rden teruggevorderd.

5. lndienensubsidiemap

De subsidiemap dient ingediend te worden op de derde zaterdag van februari. De jeugdverenigingen

krijgen de mogelijkheid om de map in te d¡enen tegen de tweede zaterdag van februari. De

Jeugddienst controleert de map en geeft het jeugdhuis de kans om ontbrekende documenten nog in

te dienen. Uiterlijk op de derde zaterdag van februari dient de subsidiemap ingediend te worden bij

de Jeugddienst. lndien de map dan niet volledig is trekt.de jeugdraad2OTo van het totale bedrag die

het jeugdhuis krijgt af. Een uitzondering is toelage culturele manifestatíe. Hier moet de aanvraaq ten

laatste 10 dagen voor de manifestatie ingediend zijn.

6. Verloop

De verrekening gebeurt door de Jeugddienst en de stuurgroep van de jeugdraad.

De bekrachtiging van het verrekeningsvoorstel gebeurt op de eerstvolgende algemene vergadering

van de jeugdraad na 1 maart volgend op het aangegeven werkjaar. De uitbetaling gebeurt door de

jeúgdraad, onmiddellijk na de goedkeuring van het verrekeningsvoorstel uiterlijk tegen 1 april en dit

,op 
het rekeningnummer dat vermeld staat op de aanvraagformulieren.

7. Aanwez¡She¡d op de jeugdraad

Het jeugdwerkinitiatief dient aanwezig te zijn op alle jeugdraden om aanspraak te kunnen maken op

de subsidies. lndien ze twee maal niet aanwezig zijn worden slechts de helft van de toelages

uitbetaald. Vanaf drie afwezigheden verliezen ze het recht op toelages. lndien dit van toepassing is,

wordt het niet uitbetaalde bedrag verdeeld over alle jeugdwerkinitiatieven die wel recht hebben op

subsidies.
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ll. Basistoelage

1. De verdeling van de toelage

Het voorziene bedrag wordt bepaald in jaarplan van de jeugdraad en bedraagt 40To van het totale
toelagebedrag voorzien voor het jeugdhuis.

Voonryaarden om recht te hebben op de basistoelage:

. Het jeugdhuis legt het jaarverslag (met de begroting voor volgend jaar en rekening

voorbije werkjaar) voor waarin alle nodige bewijzen voor de werkingssubsidie en

energiesubsidie zijn opgenomen.

o Het jeugdhuis is lid van Formaat, de federatie van jeugdhuizen.

o Het jeugdhuis neemt de juridische vorm aan van een vzw en kan zelfstandig zijn beleid

formuleren, de financiën beheren en zíjn programma bepalen.

¡ Het algemeen beleíd en het beheer van het jeugdhuis wordt waargenomen door
minimum 3 personen, waarvan minimum 2/3 jonger dan dertig jaar.

o Het jeugdhuis richt zich hoofdzakelijk tot alle jongeren tussen 14 en 26 jaar, zonder
onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

¡ Het jeugdhuís heeft steeds een geüpdatete EHBO-koffer ter beschikking en de

noodnummers hangen op een goed zichtbare plaats uit.
¡ Na elk weekend wordt de omgeving rond het jeugdhuis opgekuist
o Het jeugdhuis heeft een huishoudelijk reglement dat zichtbaar uitgehangen wordt.
¡ Het jeugdhuis heeft een brandverzekering en een verzekering voor burgerlijke

aanspra kelijkheid.

o Er wordt minstens 2 maal per jaar een bestuursvergadering gehouden en minstens 1

maal per jaar een Algemene Vergadering

¡ Het jeugdhuis stelt een lijst op met leden die het afgelopen jaar een lidkaart kochten.
¡ Het jeugdhuis voorzíet een infostand met maatschappelijk relevante thema's voor

jongeren, geactualiseerd en aa ngevuld.

o Het jeugdhuis organiseert jaarlijks m¡nstens 1 overlegmoment waarin inspraak en

participatie van de leden in de werking bevorderd wordt.
o Het jeugdhuis organiseert minstens 1 maal per jaar een vrijwilligersweekend met

aandacht voor team building.

¡ Het jeugdhuis is actief lid van de jeugdraad om recht te hebben op subsídies.

2. ln te dienen documenten
Bij de aanvraag voor betoelaging dient het jeugdhuis volgende documenten voor te leggen:

/1/ het aanvraagformulier voor subsídiëring

/2/ jaarverslag

/3/ bewijs van lidmaatschap Formaat

/4/ ledenlijst raad van bestuur

/5/ kopie brandverzekering en verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheíd

/6/ verslagen van de vergaderíngen met raad van bestuur en de AV's

/7/ ledenlijsten van het afgelopen werkjaar
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lll. Werkingstoelage

1. De verdeling van de toelage

Het voorziene bedrag wordt bepaald in jaarplan van de jeugdraad en bedraagt 4OTo van het totale

toelagebedrag voorzien voor het jeugdhuís.

Het jeugdhuis krijgt recht op werkingssubsidies afhankelijk van de invulling van volgende punten:

2. ln te dienen documenten

Bij de aanvraag voor betoelaging dient het jeugdhuis volgende documenten voor te leggen

fi/ het aanvraagformulier voor subsidiëring,

/2/ Bewijzen per actie

3. lnfrastructuur

Het jeugdhuís kan gebruik maken van een gemeentelijke eigendom zonder het betalen van huur. Het

verbruik van de nutsvoorzieningen zijn ten koste van het jeugdhuis.
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Actie Bedrag per actie Maximum bedrag

Organisatie van socio-culturele

activiteiten voor de leden zoals

muziek, toneel, film, sport

€2s €100

Vorming in het jeugdhuis voor

leden

€25 €50

Deelname aan vorming voor

een vrijwilliger

€10 €100

Actie gericht op

drempelverlaging ten aanzien

14- tot 20 jarigen

€2s €s0

Lokalencontroles € 25 te verdienen per controle

Beoordeling volgens lijst in

bijlage

Score tussen 0-100: €0

Score tussen 101-120: €5

Score tussen 121-140: €10

Score tussen 141-160: €15

Score tussen 161-180: €20

Score tussen 181-200: €25

€ 100



lV. Energietoelage

1. De verdeling van de toelage

Het voorziene bedrag wordt bepaald in jaarplan van de jeugdraad en bedraagt20% van het totale
toelagebedrag voorzien voor het jeugdhuis.

Voor de energiesubsidie komen volgende kosten in aanmerking:
- Kosten die gedurende het voorbijgaande kalenderjaar betaald werden
- Kosten die door het jeugdhuis zelf gedragen werden
- Kosten die betrekking hebben op het gebouw waarin het jeugdhuis gevestigd is, met

duidelijke vermelding de naam en het adres van het jeugdhuis

- Kosten voor gas, elektriciteit, water

De bedragen van de totaalfacturen worden terugbetaald met een maximum van 2OYovan het totale
bedrag voorzien voor het jeugdhuis.

2. ln te dienen documenten
Bij de aanvraag voor betoelaging dient het jeugdhuis volgende documenten voor te leggen

/1/ Bewijsstukken & eindfacturen van alle nutsvoorzieningen

5





T¡¡del¡¡k sU BSI Dl EREG LEM ENT

jeugdhuis
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 maart 2OI7,

met ingang van werkjaar 20t6l

1



a Algemeen
1. Werkjaar

Het werkjaar loopt steeds van l januari tot 31. december.

2. Gerechtigden

Het jeugdhuis die:

. een werking ontplooit op Anzegems grondgebied;

o niet via een ander gemeentelijk reglement of via de jeugdraad expliciet op naam wordt
betoelaagd;

3. Subsidiemap

Het jeugdhuis krijgt op de eerste AV van het werkjaar (september) de subsidiemap. Hierin zitten alle

documenten. De documenten zijn ook te vinden op de website:

http://www.a nzegem.be/producten/subsidies-ieugdverenigingen

4. Onregelmatigheden

lndien blijkt dat door het jeugdhuis onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden

van dit reglement niet werden nageleefd, kan de op grond van dit reglement de toegekende subsidie

gehee I of gedee ltelijk worden teruggevorderd.

5. lndienen subsidiemap

Het jeugdhuis krijgt de mogelijkheid om de map in te dienen tegen de tweede zaterdag van mei. De

Jeugddienst controleert de map en geeft het jeugdhuis de kans om ontbrekende documenten nog in

te dienen. Uiterlijk op de derde zaterdag van mei dient de subsidiemap ingediend te worden bij de

Jeugddienst. lndien de map dan niet volledig is trekt de jeugdraa d 2OYo van het totale bedrag die het
jeugdhuis krijgt af. Een uitzondering is toelage culturele manifestatíe. Hier moet de aanvraas ten

laatste 10 dagen voor de manifestatie ingediend zijn.

6. Verloop

De verrekening gebeurt door de Jeugddienst en de stuurgroep van de jeugdraad.

De bekrachtiging van het verrekeningsvoorstel gebeurt op de eerstvolgende algemene vergadering

van de jeugdraad na 1 maart volgend op het aangegeven werkjaar. De uitbetaling gebeurt door de

jeugdraad, onmiddellijk na de goedkeuring van het verrekeningsvoorstel uiterlijk tegen 1 april en dit
op het rekeningnummer dat vermeld staat op de aanvraagformulieren.

7. Aanwezigheid op de jeugdraad

Het jeugdwerkinitíatief dient aanwezig te zijn op alle jeugdraden om aanspraak te kunnen maken op

de subsidíes. lndien ze tweemaal niet aanwezig zijn worden slechtS de helft van de toelages

uitbetaald. Vanaf drie afwezigheden verliezen ze het recht op toelages. lndien dit van toepassing is,

wordt het niet uitbetaalde bedrag verdeeld over alle jeugdwerkinitiatieven die wel recht hebben op

subsidies.
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ll. Eenmaligewerkingstoelage
Omdat het jeugdhuis werkt volgens boekjaren is er sprake van een ander werkingsjaar zoals dat van

de jeugdverenigingen. Het jeugdhuis dient de info, om aanspraak te maken op subsídies, van het
vorig werkjaar op te geven. Aangezien ze in 2016 nog niet gestart zijn met de werking maar wel

voorbereidingen treffen, hebben zij voor 2016 reeds recht op het voorziene bedrag omschreven in

het jaarplan 2017 (boekingsjaar 2016). De jeugdraad voorziet een reglement voor het jeugdhuis

waarin bepaalde documenten gevraagd worden, die het jeugdhuis dit jaar nog niet kan voorleggen.

Daarom stelt de jeugdraad voor een tijdelijk reglement goed te keuren waarop het jeugdhuis toch de

werkingstoelage van 2O77 kan ontvangen.

1. De verdeling van de toelage

Het voorziene bedrag wordt bepaald in het jaarplan van de jeugdraad.

Voorwaarden om de toelage te kunnen krijgen:

- Het jeugdhuis is verplicht een vzw op te richten
- Het jeugdhuis moet een startkapitaal voorzien

- Het jeugdhuis moet een raad van bestuur aanduiden
- Het jeugdhuis moet lid zijn van de overkoepelende organisatie Formaat

- Het jeugdhuis moet de nodige verzekeringen aangaan

2. ln te dienen documenten
Bij de aanvraag voor betoelaging dient het initiatief volgende decumenten voor te leggen

/1/ het aanvraagformulier voor subsidiëring,

/2/ de statuten van de vzw,

/3/ lijst met leden van raad van bestuur,

/4/ bewijs lidmaatschap Formaat,

/5/ verzekeringsbewijzen,

/6/ staat van vermogen van 20L7.

3. lnfrastructuur
Het jeugdhuis kan gebruik maken van een gemeentelijke eigendom zonder het betalen van huur
Nutsvoorzieningen zijn ten koste van het jeugdhuis.
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