SUBSIDIE
REGLEMENT
Jeugdverenigingen

Algemene bepalingen
Binnen de perken van de kredieten, kunnen aan erkende jeugdverenigingen subsidies
worden verleend volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden
vastgesteld.
Erkenning jeugdvereniging
Onder jeugdvereniging wordt verstaan: groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de
jeugd (kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar) in de vrije tijd, onder educatieve
begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale
openbare besturen.
Enkel erkende jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie. Om als
jeugdvereniging erkend te worden moet de organisatie aan volgende punten voldoen;
1. Zij dient een doel na te streven dat positief en uitsluitend is gericht op de
vorming van de jeugd, dit buiten enig onderwijsverband en dient door het
privé-initiatief te zijn opgericht.
2. Zij moet geleid worden door een bestuurscomité van tenminste 4 leden en
daarbij nog minstens 10 leden tellen. De helft van zowel de bestuursleden als
de leden dient domicilie in Ardooie gevestigd te hebben.
3. Zij moet zijn zetel hebben op het grondgebied Ardooie.
4. Zij moet, bij het indienen van de aanvraag om erkenning, gedurende tenminste
1 jaar activiteiten hebben uitgevoerd.
5. Zij dient aan te tonen dat zij ofwel in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties
of diensten levert welke de lokale jeugd ten goede komen.
6. Het doel van de vereniging mag niet commercieel zijn.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de vereniging erkend wordt. Hiervoor
wordt steeds advies gevraagd aan de jeugdraad. Erkenning wordt schriftelijk via de
jeugddienst aangevraagd. Bij de aanvraag wordt bewezen dat aan bovenstaande
voorwaarden voldaan wordt.
Subsidies
Erkende jeugdverenigingen kunnen onderstaande subsidies aanvragen:
werkingssubsidie
kamp
weekenduitstap
kadervorming
openbaar vervoer
alternatieve sporten
daguitstap
eigen wagen
huur autocar

€ 6.820
€ 3.750
€ 3.750
€ 1.750
€ 1.000
€ 500
€ 1.500
€ 750
€ 2.500

28%
16%
16%
7%
4%
2%
6%
3%
10%
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lidmaatschap jeugdraad
onderhoud lokaal
fietsvergoeding

€ 300
€ 700
€ 670

1%
3%
3%

Per categorie gelden voorwaarden, zoals hieronder bepaald.
Een leiding ploeg wordt ook gezien als een afdeling van de vereniging.
Alle aanvragen dienen vóór 1 februari ingediend te worden, digitaal bij de jeugddienst. Een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de jeugdraad en het gemeentebestuur
evalueert de aanvragen en stelt een verdeling van de subsidiebedragen voor aan de
gemeenteraad, rekening houdende met de bepalingen in dit subsidiereglement.
Met laattijdige aanvragen kan geen rekening gehouden worden. Indien een aanvraag niet
gestaafd wordt met de nodige bijlages, zal een subsidie niet toegekend worden.
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1. Werkingssubsidie
De werkingssubsidie wordt bepaald door het ledenaantal. Het ledenaantal op de eerste dag
van het kalenderjaar (1 januari) wordt doorgegeven aan de jeugddienst.
Voor erkende jeugdverenigingen die de facto deel uitmaken van een vereniging die erkend is
binnen een ander subsidiereglement (cultuur, sport, socio-cultureel, …) worden enkel de
leden tot en met 25 jaar in rekening genomen.
De vereniging dient de nodige bewijsstukken in. Dit kan een verzekeringsattest zijn,
ondertekende ledenlijst, getuigschrift van koepelvereniging, … Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de leeftijdsgroepen/leiders.
De jeugdraad ontvangt een forfaitaire werkingssubsidie, die door de gemeenteraad
vastgesteld wordt en gelijkgesteld is met de andere erkende gemeentelijke adviesraden. De
subsidie aan de jeugdraad wordt ingehouden van het globale budget aan werkingssubsidie,
alvorens het globale budget aan werkingssubsidie te verdelen over de erkende
jeugdverenigingen.
2. Subsidie voor kampen
Bij aanvraag subsidie voor kampen dient een kort verslag van het kamp gevoegd te worden
met de opgave van de kampplaats, het aantal dagen, een korte omschrijving van de
uitgevoerde activiteiten, het aantal deelnemers (+ lijst namen), het aantal begeleiders en de
prijs die aan iedere deelnemer gevraagd werd.
Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens het aantal deelnemende leden aan de
kampen van de jeugdverenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Onder deelnemende
leden wordt verstaan jongeren beneden de 25 jaar die deelnemen aan het kamp als lid.
Personen die meegaan als kok vallen buiten het subsidiereglement.
Voorwaarden:
1. langer dan 5 nachten duren
2. georganiseerd worden door een Ardooise of Koolskampse jeugdvereniging
3. Slechts 1 kamp per jaar van een vereniging wordt gesubsidieerd.
3. Subsidie voor weekenduitstappen
Bij dit aanvraagformulier dient een kort verslag van de weekenduitstap gevoegd te worden
met de opgave van de verblijfplaats, het aantal dagen, een korte omschrijving van de
uitgevoerde activiteiten, het aantal deelnemers (+ lijst namen), het aantal begeleiders en de
prijs die aan iedere deelnemer gevraagd werd.
Het totale bedrag zal verdeeld worden volgens het aantal deelnemende leden aan de
uitstappen van de jeugdverenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Onder
deelnemende leden wordt verstaan: jongeren beneden de 25 jaar die lid zijn van de
jeugdvereniging.
Voorwaarden:
1. minstens 1 nacht en maximum 5 nachten duren
2. georganiseerd worden door een erkende jeugdverenigingen

3. 60 % van het totaal van de leden van de vereniging of afdeling moet deelnemen
4. slechts 1 weekenduitstap per jaar van een vereniging (of afdeling) wordt
gesubsidieerd. De verenigingen waarvan de verschillende afdelingen op aparte data
een weekenduitstap maken, kunnen voor al deze weekenduitstappen afzonderlijk
een aanvraag indienen, maar dat is een aanvraag voor de gehele vereniging niet
meer mogelijk.
4. Subsidie voor kadervorming
Het gemeentebestuur van Ardooie voorziet een tussenkomst in de inschrijvingskosten voor
het volgen van vormingscursussen voor jeugdbegeleiding. Voor het organiseren of geven van
een cursus komt deze subsidie niet in aanmerking.
De cursisten moeten ten minste 16 jaar en mogen ten hoogste 30 jaar zijn.
De toelage wordt uitgekeerd aan de vereniging waarvan één of meerdere leden de cursus
volgden of aan een individu. Als individu moet de cursist domicilie hebben in Ardooie.
Via een vereniging moet de vereniging door het gemeentebestuur erkend zijn.
Leden van een vereniging die niet te Ardooie wonen, kunnen enkel een subsidie voor
kadervorming in Ardooie aanvragen indien zij in de gemeente waar zij wonen geen subsidie
voor kadervorming voor deze cursus kunnen krijgen.
De toelage bedraagt 100 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 100 per lid per
vormingsactiviteit. Indien het voorziene bedrag voor kadervorming niet toereikend is,
worden de toegekende subsidies evenredig verminderd op basis van de oorspronkelijk
toegekende bedragen.
De aanvraag tot subsidiëring gebeurt door het indienen van het bewijs van de inrichters van
de cursus waarop minimum volgende zaken vermeld staan :
i.v.m. de cursist :
- naam, adres, geboortedatum en –plaats van de cursist
- rekeningnummer
- onderwerp van de cursus
- handtekening
i.v.m. de vereniging : (indien van toepassing)
- naam, adres en rekeningnummer van de vereniging waarvan de cursist lid is
- handtekening
i.v.m. de organisatie die de cursus geeft :
- het inschrijvingsbedrag
- plaats en datum cursus
- handtekening
5. Subsidie voor verplaatsingskosten met eigen wagen
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De verenigingen kunnen bij de jeugdconsulent een lijst indienen met het aantal activiteiten,
de afgelegde kilometers, de plaats van de activiteit en het aantal chauffeurs (namenlijst).
Bij de aanvraag dient men aan te geven voor welke activiteit het vervoer gebeurde.
Voorwaarden :
1. gebruik maken van privé wagens
2. minimum 60 % van de leden van de vereniging of afdeling moet mee zijn op de
activiteit
3. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over het totaal aantal afgelegde kilometers van
de aanvragen, met een maximum van € 0,35/km.
6. Subsidie voor gebruik van openbaar vervoer
De jeugdverenigingen kunnen alle aangekochte tickets voor gebruik van het openbaar
vervoer indienen.
1. Minimum 60 % van de leden van de vereniging of afdeling moet deelnemen aan de
activiteit. Bij de aanvraag dient men aan te geven voor welke activiteit het vervoer
gebeurde.
2. De toelage bedraagt 100 % van de kosten. Indien het voorziene bedrag niet
toereikend is, worden de toegekende subsidies evenredig verminderd op basis van
de oorspronkelijk toegekende bedragen.
7. Subsidie voor huren van een autocar
De jeugdverenigingen kunnen een kopie van het contract met de autocarverhuurder
indienen. De prijs voor het huren dient vermeld te worden in het contract.
1. Per vereniging wordt jaarlijks maximum 1 autocar voor een activiteit of kamp
weerhouden. Zowel de heen- als terugrit wordt weerhouden.
2. Minimum 60 % van de leden van de vereniging of afdeling moet mee gaan.
3. Bij de aanvraag dient men aan te geven voor welke activiteit het vervoer gebeurde.
8. Subsidie voor alternatieve sporten
De jeugdverenigingen die alternatieve sporten uitoefenen met hun leden kunnen hiervoor
een subsidie aanvragen bij de jeugdconsulent.
Met alternatieve sporten wordt bedoeld: alle sporten die niet te Ardooie of Koolskamp
kunnen beoefend worden, vb. zwemmen, schaatsen, bowlen, karten, …
1. Op het aanvraagformulier moeten volgende zaken vermeld worden: de aard van de
activiteit, de prijs voor het huren van materiaal of inkomprijzen, de datum, het aantal
deelnemers en begeleiders.
2. Minimum 60 % van de leden van de vereniging of afdeling moet mee gaan.
3. Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt de subsidie procentueel verdeeld over alle
activiteiten (rekening houdend met kostprijs en het aantal jongeren dat deelnam aan
de activiteiten).
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9. Subsidie voor daguitstappen
Voorwaarden :
1. minimum 50 % van de leden van de vereniging of afdeling moet deelnemen
(namenlijst indienen)
2. slechts 1 daguitstap per jaar van een vereniging (of afdeling) wordt gesubsidieerd. De
verenigingen waarvan de verschillende afdelingen op aparte data een daguitstap
maken, kunnen voor al deze daguitstappen afzonderlijk een aanvraag indienen, maar
dat is een aanvraag voor de gehele vereniging niet meer mogelijk.
3. Bij de aanvraag voegt men een korte beschrijving van de daguitstap toe
4. de uitstap moet minstens 6 uur duren.
10. Lidmaatschap jeugdraad
Erkende verenigingen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de jeugdraad, kunnen
hiervoor een toelage ontvangen. Er komt maximum 1 vertegenwoordiger per vereniging in
aanmerking. De totale subsidie wordt verdeeld over het aantal vertegenwoordigers.
Om in aanmerking te komen, moet de vertegenwoordiger minstens 50 % van de
vergaderingen aanwezig zijn.
11. Onderhoud lokaal
Deze subsidie geldt enkel voor erkende jeugdverenigingen die gehuisvest zijn in een
gemeentelijke infrastructuur die geen deel uitmaken van een vereniging die erkend is
binnen een ander subsidiereglement (cultuur, sport, socio-cultureel, …).
Op onaangekondigde momenten zal een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur
en/of de jeugdraad een rondgang maken door de gebouwen van de erkende
jeugdverenigingen en de algemene orde en netheid in het lokaal controleren.
Indien er inbreuken vastgesteld worden tegen de ‘Gebruiksovereenkomst jeugdlokalen’,
komt de vereniging niet in aanmerking voor deze subsidie. Bij vaststellen van inbreuken,
wordt dit gestaafd door een fotoverslag.
De maximale toelage per vereniging is € 140.
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen deze toelage in te houden als er
tijdens het werkjaar herhaaldelijk nalatigheden of ernstige inbreuken vastgesteld worden.

12. Fietsvergoeding
Indien een erkende jeugdvereniging of afdeling met de fiets een verplaatsing maakt in het
kader van een activiteit of kamp, kan men hiervoor een subsidie aanvragen.
De afstand moet minimum 3 km zijn. Per rit en per deelnemend lid wordt maximum 30 km
gesubsidieerd. De subsidie bedraagt € 0,3/km/lid.
De vereniging dient de nodige stukken in ter verantwoording: detail van de activiteit,
overzicht van de gemaakte verplaatsing en het aantal leden die de verplaatsing heeft
gemaakt.

7

