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Subsidiereglement voor het Breese jeugdwerk en bijzondere projecten
Onderstaand is het subsidiereglement weergegeven, zoals het op de gemeenteraad van februari
2014 is voorgelegd.
ALGEMENE BEPALINGEN:
 Binnen de perken van de kredieten, elk jaar voorzien in de begroting van de Stad Bree,
worden aan jeugdorganisaties, erkend door de Stedelijke Jeugdraad, toelagen voorzien op
basis van dit subsidiereglement. De voorziene aanvraagformulieren dienen binnen te zijn
bij de Stedelijke Jeugddienst vóór 15 september betreffende het werkjaar wat hierop
voorafgegaan is.
 Dit reglement is van toepassing op alle jeugdorganisaties erkend door de Stedelijke
Jeugdraad, inclusief de speelpleinwerkingen en jeugdhuizen.
 Overkoepelende en alle andere verenigingen die subsidies verkrijgen via een ander
stedelijk reglement, subsidies ontvangen vanuit een andere stedelijke adviesraad of wiens
subsidie op naam is opgenomen in de begroting worden uitgesloten van subsidiëring via
dit reglement. Zij kunnen wel erkend worden.
 Individuele jongeren die kadervorming volgen bij een overkoepelende jongerenorganisatie
komen ook in aanmerking voor vormingssubsidies.
 Het totaal subsidiebedrag, ingeschreven in de begroting, bestaat uit de volgende
onderdelen:
o vormingssubsidies;
o projectsubsidies;
o nutsvoorzieningen;
o jaarwerking;
o algemene werking;
o kampwerking.
ERKENNING:
 Wil een vereniging of een groep jongeren erkend worden door de Stedelijke Jeugdraad en
aanspraak maken op deze subsidies dan dient zij aan de eisen te voldoen van het intern
reglement van de Stedelijke Jeugdraad.
 Ook moet zij daarvoor:
o een schriftelijke aanvraag richten aan het College van Burgemeester en
Schepenen;
o over een periode van minstens 1 jaar, regelmatig activiteiten aan de dag gelegd
hebben (minstens 15);
o een actieve werking ontwikkelen binnen de gemeente (zetel en hoofdactiviteit
dienen op grondgebied van de gemeente gevestigd te zijn);
o verplicht aansluiten bij een koepelorganisatie;
o een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen voor haar
leden afgesloten te hebben al dan niet bij de koepelorganisatie.
 Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing na advies van de
jeugdraad.

SUBSIDIEVERDELING:
Vormingsubsidies:
Er kan maximum 50% van de deelnemingskosten, van elke persoon die een regionaal of nationaal
kadervormingsinitiatief gevolgd heeft, terugbetaald worden op voorwaarde dat:
 hij/zij in de loop van het werkjaar 16 geworden is;
 de betrokkene een bewijs kan voorleggen, afgeleverd door de organiserende instantie,
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, waaruit de persoonlijke deelnemingskosten
blijken en waaruit blijkt dat de betrokkene de cursus gevolgd heeft.
Projectsubsidies:
Wil een jongerenorganisatie, erkend door de Stedelijke Jeugdraad, aanspraak maken op deze
subsidies, dan moet het project voldoen aan de volgende eisen:
 het project moet een bijdrage leveren ter bevordering van jongerencultuur, het moet zich
specifiek richten naar jongeren;
 het project moet vernieuwend zijn;
 het project moet nieuwe kansen bieden aan jongeren;
 het project moet kansen bieden aan gedurfde en uitdagende initiatieven;
 het project moet openstaan voor een breed en jong publiek;
 aanvraagformulier ‘projectsubsidies’ is af te halen bij de jeugddienst en moet ten laatste
één maand voordat de activiteit plaats heeft, volledig ingevuld en samen met de
gevraagde documenten, binnengebracht bij de Jeugddienst.
De gelden voor deze projectsubsidies worden op volgende wijze verdeeld: er wordt maximum 20%
terugbetaald van het volledig onkostenbedrag, met een maximum bedrag van € 1000,00.
Criteria om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidies voor jongerencultuur zijn:
 de vereniging moet een kosten/baten-analyse van het project kunnen voorleggen inclusief
offertes;
 de doelstellingen van de in te richten activiteit moeten duidelijk omschreven worden;
 de vereniging moet een open boekhouding van het project hanteren ter controle door de
Stedelijke Jeugdraad;
 verenigingen hebben maximum recht op 3 jaar na elkaar hetzelfde project gesubsidieerd
te hebben.
Nutsvoorzieningen:
Het stadsbestuur voorziet jaarlijks binnen dit subsidiereglement een toelage voor energiekosten
voor het jeugdwerk met eigen lokalen. Eigen lokalen zijn lokalen waarover het jeugdwerk
permanent kan beschikken. Jeugdorganisaties die beschikken over een lokaal van de stad moeten
niet instaan voor deze kosten, zij komen dus ook niet in aanmerking voor deze subsidie.
Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring:
 elektriciteit (alle verbruikte elektriciteit);
 verwarmingskosten (gas, stookolie en elektriciteit);
 water.
Jeugdverenigingen dienen, om aanspraak te maken op deze subsidies, bewijsstukken of facturen
binnen te brengen van bovenstaande kosten. Er wordt 50% terug betaald van deze onkosten met
een maximum bedrag van € 1000,00 per jeugdlokaal. Bij jeugdlokalen waar meerdere
jeugdverenigingen onder gebracht zijn, wordt het bedrag evenredig verdeeld. De bewijsstukken of
facturen dienen betrekking te hebben op het afgelopen werkjaar.
Jaarwerking
Het bedrag dat overblijft nadat de vorige subsidies worden verdeeld onder de
jongerenorganisaties gaat naar algemene werking en kampwerking (inclusief weekendkampen).
 50% van dit bedrag wordt voorzien voor algemene werking;
 50% van dit bedrag wordt voorzien voor kampwerking.

Wil een jongerenorganisatie aanspraak maken op deze subsidies, dan moet ze voldoen aan de
volgende eisen:
 Algemene werking:
o Dit bedrag wordt verdeeld onder de jongerenorganisaties die voldoen aan de
voorschriften van volgende bepalingen.
o Het bedrag wordt verdeeld in functie van het ledenaantal en de regelmaat van de
activiteiten. Bij jeugdverenigingen die wekelijks activiteiten organiseren wordt het
ledenaantal maal één vermenigvuldigd. Voor organisaties die tweewekelijks
activiteiten organiseren wordt het ledenaantal vermenigvuldigd maal 0,5, …. Iedere
vereniging dient een overzicht te geven per groep en de regelmaat van
activiteiten.
o Voor speelpleinwerkingen hanteren we de volgende regel: zij dienen een overzicht
te geven per activiteit van het aantal deelnemers. Bij deze verenigingen is het
gemiddeld aantal deelnemers de parameter in plaats van het ledenaantal. Dit
aantal wordt automatisch vermenigvuldigd maal 1.
o Voor jeugdhuizen word het aantal activiteiten per jaar vermenigvuldigd met 1.
o De Stedelijke Jeugdraad wordt betoelaagt aan de hand van de kredieten voorzien
in de begroting.
 Kampwerking
o Kampsubsidies:
 Dit bedrag wordt verdeeld onder de Breese jeugdverenigingen in functie van
het aantal kampovernachtingen en het aantal leden en leiding die participeren
aan het kamp;
 Voor deze toelage komen alle leden in aanmerking, verantwoordelijke
personen en kookouders inbegrepen;
 Er is wel een minimum van 4 en een maximum van 10 overnachtingen gesteld.
o Weekendkampen met ledenwerking:
 Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal overnachtingen en
het aantal leden en leiding die participeren aan het weekendkamp;
 Voor deze toelage komen alle leden in aanmerking, verantwoordelijke
personen en kookouders inbegrepen;
 Het weekendkamp bestaat uit minstens 1 overnachting (minimumduur: 24 uur)
en maximum 4;
 Iedere vereniging kan maximaal 2 maal per jaar aanspraak maken op deze
vorm van subsidie.
PROCEDURE:
De aanvraagformulieren worden verstuurd naar iedere jongerenorganisatie, erkend door de
Stedelijke Jeugdraad Bree. Alle aanvraagformulieren dienen tijdig binnengebracht te worden bij de
Jeugddienst Bree, namelijk vóór 15 september. Indien de formulieren niet tijdig zijn binnengebracht
vervalt het recht van subsidie voor de desbetreffende organisatie.
Na terugkoppeling door Jeugddienst Bree op de Stedelijke Jeugdraad en na een positief advies,
worden alle kredieten uitgekeerd op het einde van het kalenderjaar.

