Subsidiereglement Jeugd
Gemeente Kasterlee
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 augustus 2015
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Algemene voorwaarden
Het gemeentebestuur van Kasterlee verdeelt subsidies voor de Kastelse jeugd op basis van dit
reglement, voor zover de jaarlijks goedgekeurde begroting dit toelaat.
“Jeugd”
In Kasterlee beschouwen we iedereen tot in het jaar dat hij 26 wordt als ‘jeugd’. Wanneer een
subsidie dus wordt geteld op basis van leden of leiding, kan alleen ‘jeugd’ gesubsidieerd worden.
Goedkeuring van een subsidieaanvraag
De berekening van de subsidies wordt voorgelegd aan de jeugdraad voor advies (in geval van een
individuele subsidieaanvraag kadervorming: voorgelegd aan het jeugdraadbestuur). Vervolgens is
de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen (CBS) nodig.
Bezwaar tegen de beslissing van het CBS
Nadat de beslissing van het CBS is gemeld aan de aanvrager van de subsidie, heeft hij nog drie
werkdagen de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het CBS. Dat kan hij doen via de jeugddienst.
Nadat dit bezwaar is besproken op het CBS wordt een vergadering georganiseerd tussen de
betrokken vereniging of individuele aanvrager, de schepen van jeugd en min. één afvaardiging van
het jeugdraadbestuur. Het verslag hiervan wordt besproken op het CBS, en hier neemt het CBS
een beslissing.
Betaling
Omwille van deze procedure van bezwaar, dient de financiële dienst min. één week te wachten met
de uitbetaling van de subsidies. Wanneer er geen bezwaar wordt gemeld bij de jeugddienst, kan
daarna uitbetaald worden. Het toegekende bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van
de vereniging of de individuele aanvrager.
Herziening subsidiereglement
Bij de start van een nieuw legislatuur of indien wenselijk worden reglement en begrotingsbedragen
herzien.
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Subsidies EXCLUSIEF
voor erkende jeugdverenigingen
Er zijn subsidies die alleen kunnen worden aangevraagd door erkende jeugdverenigingen. Zij
ontvangen jaarlijks een subsidiedossier voor 15 september, op voorwaarde dat de vereniging
erkend is door het gemeentebestuur als jeugdvereniging en ondanks de erkenning de goede
werking van de jeugdraad niet belemmert.
De voorwaarden om erkend te worden als jeugdvereniging
erkenningreglement van het gemeentebestuur van Kasterlee.

zijn

te

vinden

in

het

Het is niet de bedoeling dat de subsidies jeugd worden gebruikt voor andere doelen dan voor de
kinderen en jongeren van een vereniging. Daarom moet een jeugdvereniging die deel uitmaakt
van een grotere lokale vereniging
-

ofwel een apart rekeningnummer hebben waarop min. één van de actieve begeleiders van
de jeugdafdeling een volmacht heeft,

-

ofwel bij het volgende subsidiedossier met betalingsbewijzen
subsidiebedragen zijn besteed waarvoor ze bedoeld zijn.

aantonen

dat

alle

Een geldige subsidieaanvraag van een erkende jeugdvereniging is


binnengebracht voor de vermelde deadline. Wanneer de deadline niet wordt gehaald,
kan het nog worden binnengebracht binnen de 7 dagen erna. Deze vereniging zal wel
10% minder subsidie krijgen, en deze 10% wordt dan in gelijke delen verdeeld over de
andere verenigingen.



de gevraagde gegevens bevatten.



de correcte gegevens bevatten: Het CBS kan ten allen tijde controle laten uitoefenen.
Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht
een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede
vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als
vereniging het daaropvolgende jaar.

Mogelijke vermindering, terugvordering of schrapping van subsidies zullen per brief aan de
vereniging gemeld worden.
Termen
Twee belangrijke termen moeten worden uitgelegd:
-

‘deelnemer’: lid van de vereniging, vermeld op de actuele ledenlijst (waarbij jaarlijks
nadrukkelijk wordt gevraagd aan elk lid of het lidmaatschap wordt vernieuwd), verzekerd
door de vereniging, die géén functie als begeleider heeft. Hij mag in het jaar waarin de
subsidieaanvraag gebeurt geen 27 worden.
Bv. kind in de jeugdbeweging, muzikant bij fanfare, vaste acteur in toneelgezelschap,
‘gewoon’ lid van een jeugdhuis of studentenvereniging,…
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-

‘begeleider’: lid van de vereniging, vermeld op de actuele ledenlijst, verzekerd door de
vereniging, die leidinggevende of besturende functie opneemt of een ander extra
noodzakelijk engagement opneemt om de werking te laten draaien, nauw betrokken,
tijdens het hele werkjaar regelmatig actief. Hij mag in het jaar waarin de subsidieaanvraag
gebeurt geen 27 worden.
Bv. leiding in de jeugdbeweging, lid van de RB van de vzw (als die vzw zich grotendeels
bezighoudt met de dagdagelijkse werking van de jeugdvereniging), stuurgroep,
jeugdhuiskern, bestuursploeg,…

Regeling tekorten
Wanneer het begrote subsidiebedrag te weinig is om alle aanvragen te subsidiëren volgens de
regel, worden eerst de overschotten van andere subsidies voor verenigingen aangesproken, in deze
volgorde:
1. Voor de startsubsidie
2. Voor de kadervormingsubsidie vorming op maat
3. Voor de kleine infrastructuursubsidie.
Indien dit niet voldoende is, daalt de subsidie kadervorming en infrastructuur tot iedereen volgens
dezelfde verhouding wel gesubsidieerd kan worden.
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1. Subsidie startende vereniging
Wat kan gesubsidieerd worden?
Om in aanmerking te kunnen komen voor een startsubsidie moet de vereniging:
-

de erkenningprocedure van het gemeentebestuur
voorwaarde: min. 8 activiteiten georganiseerd)

doorlopen

(vrijstelling

voor

de

-

reeds 3 maanden op regelmatig tijdstip activiteiten organiseren en dit kunnen bewijzen aan
de hand van een verslag van tenminste 3 activiteiten

Belangrijk
-

Een vereniging kan geen andere subsidies voor verenigingen krijgen voor het werkjaar
waarvoor ze de startsubsidie heeft ontvangen.

-

Wanneer de werking van een vereniging is stilgevallen, en wil heropstarten als dezelfde
vereniging, dan kan dat met een startsubsidie na twee jaar geen subsidiedossier te hebben
ingediend als erkende jeugdvereniging.

Hoe wordt de subsidie berekend?
De startsubsidie is eenmalig en bedraagt 750 EUR.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Aanvragen moeten 14 dagen voor de jeugdraad van februari en oktober op de jeugddienst zijn.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de jeugddienst.
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2. Subsidie werking
Wat kan worden gesubsidieerd?
Alleen door het gemeentebestuur erkende jeugdverenigingen die geen subsidie op naam of
startsubsidie krijgen dat kalenderjaar kunnen deze subsidie krijgen voor hun dagdagelijkse
werking.
Hoe wordt de subsidie berekend?
Elke vereniging krijgt 200 euro als basisbedrag. De rest van het bedrag wordt verdeeld volgens de
volgende sleutel
o

Basistelling punten leden


Deelnemer: 1 punt
Opgelet: in het geval van een jeugdhuis (*) of studentenvereniging (**), telt elk lid
boven een ledenaantal van 75 voor 0,5 en elk lid boven een ledenaantal van 200
voor 0,25.


o

Begeleider : 3 punten

Extra punten attesten: begeleider met


Attest Animator in het jeugdwerk: 1 punt



Hoofdanimator in het jeugdwerk: 2 punten



Instructor in het jeugdwerk: 2 punten



Geldig attest Eerste Hulp (of Helper) Rode Kruis of gelijkgesteld brevet (behaald
tijdens de voorbije 5 jaar): 1 punt

Je kan dus voor één begeleider de optelling maken: bv. begeleider + animator +
hoofdanimator + attest eerste hulp = 7 punten
Kopie van het attest wordt bijgevoegd.
o

Extra punten anciënniteit: per begeleider die ook het vorige jaar in het subsidiedossier
vermeld stond als begeleider van dezelfde vereniging wordt een extra 0,5 punt gegeven.

Zo worden alle punten van alle verenigingen samengeteld. Het resterende bedrag wordt door dit
getal gedeeld, zo kennen we de waarde van 1 punt. Vervolgens wordt het totaal aantal punten van
een vereniging vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. Zo kennen we het subsidiebedrag per
vereniging.
(*) jeugdhuis: Een open ruimte waar jongeren in hun vrije tijd vrijblijvend samenkomen. Ze organiseren rond
thema’s en activiteiten die hun eigenheid weerspiegelen (ontspanning, vorming en informatie), in
groepsverband waarbij de diversiteit onder de jongeren als een meerwaarde wordt beschouwd. Jeugdhuiswerk
is van jongeren zelf, door en voor hen gedaan. Het draait om netwerken. Een jeugdhuis is lokaal ingebed en
draait mee binnen de samenleving. Het jeugdhuis is een plaats waar kan geëxperimenteerd worden, waar
jongeren kunnen proberen. De doelgroep is jeugd ouder dan 14. Het jeugdhuis streeft naar een duidelijk
alternatief voor de consumptiementaliteit zowel binnen als buiten zijn muren. (**) studentenvereniging:
vereniging van voornamelijk actieve studenten in het hoger onderwijs die bijeenkomsten organiseren.

7

3. Subsidie verblijf
Wat kan worden gesubsidieerd?
Een ‘verblijf’ is een activiteit van een erkende jeugdvereniging met minimum 2 en maximum 15
opeenvolgende overnachtingen. De vereniging kan maar één periode laten subsidiëren per
deelnemer.
Hoe wordt de subsidie berekend?


1 deelnemer per overnachting: 1 punt



1 begeleider (die die functie actief opneemt tijdens de periode) per overnachting: 2 punten

Zo worden alle punten van alle verenigingen samengeteld. Het resterende bedrag wordt door dit
getal gedeeld, zo kennen we de waarde van 1 punt. Vervolgens wordt het totaal aantal punten van
een vereniging vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. Zo kennen we het subsidiebedrag per
vereniging.
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4. Subsidie cultuur voor verenigingen
Wat kan worden gesubsidieerd?
De initiatiefnemer is een door het gemeentebestuur erkende jeugdvereniging uit Kasterlee.
Het project van de initiatiefnemer speelt in op één van de voorstellen van de jeugd- en
cultuurdienst OF is een eigen voorstel (dat ontvankelijk wordt verklaard door de jeugdconsulent en
cultuurfunctionaris).
Een cultureel activiteit speelt zich af op min. één van volgende domeinen:
o

Muziek

o

Letteren

o

Podiumkunsten (theater, dans, musical, opera, cabaret, variété, circus,…)

o

Beeldende Kunst (schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, film,
audiovisuele kunst, webdesign, architectuur, mode, design, installaties,
performance, monumentale kunst,…)

Hoe wordt de subsidie berekend?
Max. 300 euro subsidie kan worden uitgedeeld per jeugdraad, de vereniging past bij indien nodig
(en moet dus de financiële ruimte daarvoor hebben). Het toegekende bedrag wordt uitbetaald op
de rekening van de vereniging nadat de betalingsbewijzen (tickets, vervoer, materiaal) zijn
binnengebracht bij de gemeentelijke diensten.
Hoe gebeurt de aanvraag en toekenning?
Aanvragen moeten 14 dagen voor de jeugdraad van februari en oktober op de jeugddienst zijn.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de jeugddienst.
Op de jeugdraad van februari en oktober worden projecten geadviseerd. Als de aanvragen
evenwaardig zijn (bij stemming), dan krijgt een project dat de voorbije drie jaar deze subsidie nog
nooit ontving voorrang. Zijn de aanvragen (dan nog steeds) evenwaardig, dan wordt geloot.
Een vereniging kan binnen de drie jaar deze subsidie meermaals ontvangen wanneer er geen
andere aanvragen zijn en ze een positief advies krijgen.
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5. Subsidie jeugd met een beperking
(verenigingen Kasterlee)
Wat kan worden gesubsidieerd?
Met deze subsidie wordt de integratie van een kind of jongere met een beperking voor de normale
deelname aan de activiteiten van een erkende jeugdvereniging ondersteund.
Hoe wordt de subsidie berekend?
Max. 250 euro per goedgekeurde aanvraag
Hoe gebeurt de aanvraag?
Een door het gemeentebestuur erkende jeugdvereniging geeft in het subsidiedossier te kennen dat
ze aanspraak wil maken op dit budget van max. 250 euro. In deze aanvraag wordt vermeld:
o

de gegevens op van het kind of kinderen

o

een bewijsstuk van een bevoegde overheid, therapeut of dokter dat het kind of
de jongere een mentale handicap, karakterstoornissen, lichamelijke gebreken
heeft of langdurig ziek is

o

een omschrijving hoe het kind drempels ervaart als deelnemer aan de reguliere
werking, hoe het zal worden geïntegreerd in de reguliere werking, hoe de
ouders van het kind en andere leden van de vereniging betrokken worden

o

een begroting voor de besteding van het subsidiebedrag zal worden besteed

o

de aanspreekpersoon voor dit project.

De jeugdraad adviseert max. twee aanvragen positief.
In het subsidiedossier van het daaropvolgende jaar wordt een verslag toegevoegd.
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6. Subsidie milieu
Wat kan worden gesubsidieerd?
o

kleine aanpassingswerken die duidelijk gericht zijn op het duurzaam verlagen van
de energiefactuur of de afvalkost.

o

project dat zeer duidelijk en met een bijzondere inspanning openbaar vervoer,
fiets, te voet,… of vermindering van de afvalkost stimuleert bij één of meerdere
activiteiten.

Hoe wordt de subsidie berekend?
Per goedgekeurde aanvraag is een budget van 500 euro beschikbaar.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Verenigingen kunnen voor de jeugdraad van februari en oktober een aanvraag doen. Op elke
jeugdraad wordt één aanvraag positief geadviseerd.
Het dossier moet nauwkeurig worden ingevuld. Aanvraagformulier is te bekomen op de
jeugddienst. Advies van de mobiliteits- en/of milieuambtenaar is vereist. Een begroting wordt
toegevoegd waarin uitgelegd wordt hoe de middelen worden besteed.
De laatste 100 euro wordt pas gesubsidieerd nadat een verslag is binnengebracht op de
jeugddienst.
Op de jeugdraad van februari en oktober worden projecten geadviseerd. Als de aanvragen
evenwaardig zijn (bij stemming), dan krijgt een project dat de voorbije drie jaar deze subsidie nog
nooit ontving voorrang. Zijn de aanvragen (dan nog steeds) evenwaardig, dan wordt geloot.
Een vereniging kan binnen de drie jaar deze subsidie meermaals ontvangen wanneer er geen
andere aanvragen zijn en ze een positief advies krijgen.
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7. Subsidie infrastructuur
Wat kan gesubsidieerd worden?
-

Toegelaten aanpassingswerken

-

Meubilair

-

Kookmateriaal

-

Electro

-

Energiekosten: facturen van leveranciers van water, elektriciteit, verwarming

-

Brandveiligheidsvoorzieningen: plaatsing of aankoop, onderhoud, herstelling en aanpassing
(Let op: Geen kosten inbrengen die door het gemeentebestuur gedragen worden.)

Alleen de kosten die worden gemaakt in de ruimte die hoofdzakelijk (meer dan 3/4 e van de
activiteiten in deze ruimte) wordt gebruikt door de jeugdvereniging of die in functie staan van
de werking van de jeugdvereniging zijn subsidieerbaar. In geval van twijfel adviseert de
jeugdraad.
Berekening van de kleine infrastructuursubsidie
Dit is de tabel met de plafondbedragen (in euro):
Binnenruimte:

< 100 m²

101 – 300 m²

301-500 m²

500 m² <

(a)

185

375

550

750

(b)

125

250

375

500

(c)

250

500

750

1000

(d)

125

250

375

500

(e)

500

(f)

375

750

1125

1500

Als gebruiker van een ruimte bevind je je in één van deze zes categorieën:
(a) Huur- of gebruiksovereenkomst gemeentelijk lokaal en de huurprijs wordt
betaald van de rekening van de jeugdvereniging. (Let op: Geen kosten inbrengen
die volgens de overeenkomst door het gemeentebestuur gedragen worden.)
(b) Huur- of gebruiksovereenkomst gemeentelijk lokaal en de huurprijs wordt niet
betaald van de rekening van de jeugdwerking van de vereniging. (Let op: Geen
kosten inbrengen die volgens de overeenkomst door het gemeentebestuur
gedragen worden.)
(c) Huur- of gebruiksovereenkomst niet-gemeentelijk lokaal en de huurprijs wordt
betaald van de rekening van de jeugdvereniging.
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(d) Huur- of gebruiksovereenkomst niet-gemeentelijk lokaal en de huurprijs wordt
niet betaald van de rekening van de jeugdwerking van de vereniging.
(e) Occasionele huurder van een – al dan niet – gemeentelijke locatie voor een
aparte activiteit, niet cumuleerbaar met andere categorieën.
(f) Zakelijk recht (eigenaar, erfpacht, opstalrecht, …)
Opgelet!
Voor huurders van een gemeentelijk lokaal [categorieën (a) en (b)] wordt de infrastructuursubsidie
enkel uitbetaald op voorwaarde van indiening van het jaarlijks formulier ‘gebruik van de
infrastructuur door derden’.
Wie huurder is van een gemeentelijk lokaal [categorieën (a) en (b)], en haar lokaal
-

onderverhuurt aan derden (niet-leden, niet-Kastelse verenigingen, aan leden die als
tussenpersoon fungeren voor derden)

en/of
-

onderverhuurt aan leden of Kastelse verenigingen voor een prijs die hoger ligt dan de
bewijsbare vergoeding van de onkosten

ziet haar plafondbedrag dalen met de helft.
De vereniging brengt geldige facturen in met een datum tussen 30 september van het jaar
voorafgaand aan het jaar van de subsidieaanvraag en 30 september van het jaar waarin de
subsidieaanvraag gebeurt. Een kassaticket is ook geldig als erop staat vermeld: naam leverancier,
product of dienst, datum van aankoop, prijs. Handgeschreven bewijsstukken tellen niet mee.
Grote infrastructuursubsidie
Het bedrag van de grote infrastructuursubsidie wordt bepaald door het overgebleven bedrag van
het begrote basisbedrag nadat berekend is hoeveel kleine infrastructuursubsidie wordt uitgekeerd,
en is min. 2.500 euro en max. 7.500 euro. In het daaropvolgende werkjaar zal betaald worden op
basis van binnengebrachte facturen, tot het plafondbedrag is bereikt.
Een vereniging moet minimaal drie jaar erkend zijn als kastelse jeugdvereniging om in aanmerking
te komen voor deze subsidie. Eén groot project (aanpassingswerken, meubilair, kookmateriaal,
electro, energie, brandveiligheid) in de vaste infrastructuur van één vereniging, mits een positief
advies van de jeugdraad. Deze grote pot mag niet gebruikt worden door vaste huurders van
gemeentelijke lokalen om werken uit te voeren die volgens de afsprakennota dienen te worden
uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Wie de grote pot krijgt, ontvangt ook nog steeds de
kleine infrastructuursubsidie.
De jeugdraad baseert haar advies op een inspectieverslag dat wordt opgemaakt door een groep
van deskundigen. Van deze werkgroep kunnen onder andere deel uitmaken: de ploegbaas
gebouwen van de gemeentelijke technische dienst, afgevaardigde brandweer, voorzitter van de
jeugdraad of plaatsvervanger uit het dagelijks bestuur van de jeugdraad, een
jeugdraadverantwoordelijke uit elke deelgemeente (van een vereniging die geen aanvraag heeft
ingediend) en/of de schepen van jeugd (waarnemend). Zij analyseren de nood die de vereniging
heeft om deze werken te laten uitvoeren en de offertes die de aanvragende vereniging voorlegt.
Volgende prioriteitenlijst wordt in acht genomen:
1. Aanpassingswerken in functie van de veiligheid van de leden
2. Uitbereiden of renovatie met het oog op energie, gezondheid, kindvriendelijkheid, …
3. Andere
13

Projecten die tot (3) ‘Andere’ behoren, moeten voor minimum 50% betaald worden door de
vereniging. Maximaal 3 verenigingen kunnen jaarlijks ‘Andere’ werken laten subsidiëren (tenzij
unaniem positief advies van de jeugdraad).
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Subsidie NIET EXCLUSIEF voor
erkende jeugdverenigingen
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8. Subsidie cursus
Wat kan worden gesubsidieerd?
De cursussen die je volgt als begeleider zijn ‘kadervormingopleidingen’, want als begeleider ben je
lid van het ‘kader’ van een vereniging. Er zijn twee soorten kadervorming
-

Erkende kadervorming: dit zijn cursussen van organisaties die erkend zijn door het decreet
Vlaams Jeugdbeleid (2002). Deze cursussen kan je pas volgen vanaf het jaar dat je 16
wordt. De meest recente lijst van erkende organisaties vind je op de website van de
Afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid: www.sociaalcultureel.be.

-

Niet-erkende kadervorming: dit zijn allerlei vormingen die relevant zijn voor een begeleider
die niet gegeven zijn door deze organisaties.

Alleen erkende kadervorming aan jongeren die min. 16 zijn in het jaar van de aanvraag en
max. ≤ 26 kan worden gesubsidieerd.
Aanvraag als individuele deelnemer
Je kan als individu subsidie ontvangen als je in Kasterlee gedomicilieerd bent, of actief bent bij een
erkende jeugdvereniging in Kasterlee. Vraag je als individuele deelnemer subsidie aan, dan
ontvang je 75% van je cursusprijs, met een max. van 20 euro per overnachting voor een cursus
met overnachtingen, en 10 euro per dag voor een cursus zonder overnachtingen. De bijdrage
wordt gestort op de persoonlijke rekening.
Als je als vereniging de individuele aanvragen bundelt in het subsidiedossier, dan wordt de subsidie
op dezelfde manier berekend. De cursussen moeten wel hebben plaatsgevonden tussen 30
september van het voorbije werkjaar en 30 september van het gestarte werkjaar. De bijdrage
wordt gestort op de rekening van de vereniging. De vereniging verklaart wel op eer dat de
cursisten geen individuele aanvraag hebben ingediend omdat ze dat nadrukkelijk hebben
nagevraagd.
De subsidieaanvraag bevat per individuele cursist een bewijs van deelname van de organisatie,
titel van de vorming, datum of periode, het aantal overnachtingen (eventueel), naam + adres +
rijksregisternummer + rekeningnummer + geboortedatum + telefoon + bij voorkeur e-mailadres
van de deelnemer, (in geval de deelnemer niet uit Kasterlee komt:) een verklaring dat de
deelnemer actief is bij een Kastelse vereniging en geen aanvraag indient bij de gemeente waar hij
gedomicilieerd is.
Aanvraag als vereniging voor vorming op maat
Vraag je als erkende jeugdvereniging subsidie aan voor een vorming die je exclusief voor je eigen
vereniging hebt laten geven door een erkende kadervormingsorganisatie, dan ontvang je voor elke
deelnemer 1,25 euro per dagdeel (vm, nm, avond - min. 2u), voor zover de totale subsidiesom het
bedrag op de factuur niet overstijgt. De vorming moet gegeven zijn tussen 1 september van het
jaar voorafgaand aan het jaar van de subsidieaanvraag en 1 september van het jaar waarin de
subsidieaanvraag gebeurt.
De subsidieaanvraag gebeurt met het subsidiedossier en bevat een document opgesteld en
afgestempeld door de kadervormingorganisatie waarin de titel van de vorming staat, de korte
omschrijving van de inhoud, de duur en de datum. Ook wordt een deelnemerslijst toegevoegd met
naam + adres + geboortedatum van de deelnemers en kopie van de factuur.
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9. Subsidie vakantiewerking
Wat kan worden gesubsidieerd?
De organisator is geen gemeentelijke dienst, wel een feitelijke vereniging (zonder
commercieel doel = persoonlijke verrijking) of vzw.
Alle activiteiten zijn op een werkdag dat het géén school is, en worden exclusief
georganiseerd voor kinderen en jongeren (geen gezinsactiviteiten).
Min. één dagdeel wordt georganiseerd.
Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen. Om te garanderen dat de activiteit open staat
voor alle kinderen in Kasterlee is promotie gevoerd via min. vijf brede kanalen die gericht de
lokale bevolking bereiken. In geval van een vereniging dat werkt met lidmaatschap (waarbij
het noodzakelijk is om lid te zijn bij de deelname aan de reguliere activiteiten tijdens het
werkjaar) moet min. 30% van de deelnemers geen lid zijn.
Elke activiteit of vertrekplaats is op grondgebied Kasterlee.
Elke activiteit moet voor min. 50% van de beschikbare plaatsen kinderen uit Kasterlee
bereiken.
De kwaliteit van de werking is gegarandeerd door
o bekwame begeleiding
o evaluaties voor activiteiten en begeleiding
o vrijetijdssfeer
o respect voor het kinderrechtenverdrag
o ruimte voor het anders zijn van elk kind
o ruimte voor inspraak van kinderen en begeleiding
o verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor
kinderen en begeleiders
Per 12 kinderen is er min. één geattesteerde begeleider of één 18+ met min. 2j ervaring.
De organisatie maakt voor dit specifiek initiatief geen gebruik van andere subsidies of
fondsen.
De organisatie is – indien de activiteit betalend is – correct in
o de verdeling van fiscale attesten
o het invullen van attesten voor de premies van de mutualiteit
o de samenwerking met het OCMW voor de drempelverlaging naar
maatschappelijk kwetsbare gezinnen toe

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

Terminologie


‘Één dagdeel’: 1 vm (min. 9-12) of nm (min. 13-16u30)



‘Kind uit Kasterlee’: tussen 2,5 en 16, waarvan min. 1 ouder of voogd of verzorger
gedomicilieerd is in Kasterlee of die in Kasterlee naar school gaan.

Hoe wordt de subsidie berekend?
De gemeente subsidieert 35% van de standaarddeelnameprijs per dagdeel per kind uit Kasterlee.
Er is een maximumbedrag dat wordt gesubsidieerd:
o 6-12 jarigen: 5 euro.
o 2,5-5 jarigen of 13-16 jarigen: 7 euro.
o Een avondactiviteit (min. 3u ts. 16.30-21u) met eventuele overnachting (min.
7u ts. 21u – 9u) aansluitend op een dagdeel van hierboven: 5 euro.
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Indien de gevraagde prijs geen opsplitsing maakt, dan wordt gehanteerd dat een
avond of nacht min. 2 euro kost, vervolgens de dagdelen worden berekend tot het
maximaal subsidieerbare bedrag, en vervolgens de kostprijs van de avond en nacht
met het resterende bedrag wordt berekend.
Kortingen kunnen nog steeds aan de ouders worden aangeboden. De gemeente subsidieert niet
minder voor kinderen die genieten van de korting.
Jeugdverenigingen die kosteloos vakantieactiviteiten aanbieden en aan de voorwaarden voldoen,
kunnen tot 50 % van de gemaakte onkosten laten subsidiëren met een maximum van 2 euro per
dagdeel, ongeacht bovenvermelde leeftijdscategorieën en mits voorleggen van geldige
betalingsbewijzen. Een betalingsbewijs is geldig als erop staat vermeld: naam leverancier, product
of dienst, datum van aankoop, prijs.
Beperkingen


Plafondbedrag per organisator per jaar: max. 62,5% van het totale subsidiebedrag in de
begroting.



Het subsidiedossier worden ingediend samen met de deadline
de erkende jeugdverenigingen. Als bij de berekening blijkt dat
niet voldoende is om alle initiatieven volgens deze regel
berekening aangepast: 30% wordt verlaagd tot 29% of lager,
worden gesubsidieerd volgens dezelfde verhouding.



Een vereniging die alleen een vakantiewerking uitbouwt kan geen aanspraak maken op
andere specifieke subsidies voor verenigingen.

van de subsidiedossier van
het begrote subsidiebedrag
te subsidiëren, wordt de
tot alle initiatieven kunnen

Hoe gebeurt de aanvraag?
Op basis van deze checklist kan je als vereniging een erkenning als vakantiewerking krijgen, als je
al geen erkende jeugdvereniging bent:


Stap 1: je presenteert een dossier aan de jeugdconsulent en schepen op basis van deze
checklist.



Stap 2: het dossier wordt voorgelegd aan de jeugdraad op de jeugdraad van februari of
november.



Stap 3: het schepencollege erkent je initiatief voor drie jaar als vakantiewerking.

Aanvragen (die niet door verenigingen worden ingediend) moeten binnen zijn samen met de
deadline voor de subsidiedossiers. Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de jeugddienst.
Jaarlijks krijgt een vereniging die dat jaar een erkenning heeft als vakantiewerking voor 15
september een subsidiedossier opgestuurd. Binnen de drie weken na de postdatum dient dit
volledig ingevuld te zijn binnengebracht. Wanneer de deadline niet wordt gehaald, kan het nog
worden binnengebracht binnen de 7 dagen erna. Deze vereniging zal wel 10% minder subsidie
krijgen.
Het CBS kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft
verstrekt en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie
terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor
subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.
Mogelijke vermindering, terugvordering of schrapping van subsidies zullen per brief aan de
vereniging gemeld worden.
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10.

Subsidie cultureel project

Wat kan worden gesubsidieerd?
Het project van de initiatiefnemer
o

Is groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor
of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van vrije
tijd, onder educatieve begeleiding

o

Eerbiedigt de rechten van het kind en de rechten van de vrijwilliger

o

Speelt zich voor min. 3/4e van de tijd af in Kasterlee

o

Bereikt min. voor de helft ‘jeugd’ uit Kasterlee (in de gemeente wonen of naar
school gaan), min. voor 1/4e ‘jeugd’ die geen lid is (in geval van lidmaatschap van
de vereniging), min. voor 3/4e ‘jeugd’ heeft als actieve deelnemers. De actieve
participatie van de deelnemer is essentieel.

o

Zorgt voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

o

Ontvangt voor dit project geen subsidies van een andere adviesraad

o

Sluit geen leden op basis van hun ras, huidskleur, taal, gezondheid, afkomst,
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geldbezit, een fysieke eigenschap of een
ideologie uitdraagt die uitsluiting uit de maatschappij om deze kenmerken
verdedigt.

o

bestrijkt max. een periode van 12 maanden. De deelname aan het project gebeurt
na de schooluren, in het weekend of in de vakanties. Het is niet mogelijk om een
subsidie cultureel project én subsidie vakantiewerking te krijgen.

o

Kost voor een deelnemers maximaal 5 euro per dagdeel (vm, nm, avond).

o

Per 10 kinderen is er min. één geattesteerde begeleider of één 18+ met min. 2j
ervaring.

o

De organisatie is correct in
o de verdeling van fiscale attesten
o het invullen van attesten voor de premies van de mutualiteit
o de samenwerking met het OCMW voor de drempelverlaging
maatschappelijk kwetsbare gezinnen toe

o

naar

speelt zich op op min. één van volgende domeinen:


Muziek



Letteren



Podiumkunsten (theater, dans, musical, opera, cabaret, variété, circus,…)



Beeldende Kunst (schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, film,
audiovisuele kunst, webdesign, architectuur, mode, design, installaties,
performance, monumentale kunst,…)
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opmerking
Er kan een ‘prioriteit’ worden bepaald, die extra subsidie oplevert, bv. (link met) erfgoed en
volkscultuur
Hoe wordt de subsidie berekend?
Per kind per dagdeel 2 euro, met een plafond van 250 euro per maand en 1000 euro per 12
maanden.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Aanvragen moeten 14 dagen voor de jeugdraad van februari en oktober op de jeugddienst zijn.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de jeugddienst.
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11.
Subsidie jeugd met een beperking
(verenigingen buiten Kasterlee)
Wat kan worden gesubsidieerd?
Een vereniging die voldoet aan de definitie van jeugdwerk kan één aanvraag per jaar per lid
indienen.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de jeugddienst. De berekening gebeurt na de deadline
voor de subsidiedossiers van de verenigingen.
o

o

Het lid waarvoor subsidie wordt aangevraagd
o

is ‘jeugd’

o

is gedomicilieerd in Kasterlee

o

neemt regelmatig deel aan activiteiten (min. 12 keer per jaar)

Er is een bewijsstuk van een bevoegde overheid, therapeut of dokter dat het kind of de
jongere een mentale handicap, karakterstoornissen, lichamelijke gebreken heeft of
langdurig ziek is die hem of haar drempels oplevert om deel te nemen aan het reguliere
jeugdwerk

Hoe wordt de subsidie berekend?
Berekening: 30 euro per kind
Regeling tekorten: Wanneer het begrote subsidiebedrag te weinig is om alle aanvragen te
subsidiëren volgens de regel van hierboven, daalt vervolgens het basisbedrag met zoveel eurocent
als nodig is om alle aanvragen volgens dezelfde verhouding te subsidiëren.
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12.

Subsidie projecten -16

Wat kan worden gesubsidieerd?
Het project of product


moet zich vnl. richten tot kinderen of tieners uit een leeftijdscategorie niet
ouder dan 16 uit Kasterlee, en moet hen ten goede komen



de initiatiefnemers zijn -16 en min. 3/4e van hen komt uit Kasterlee



is niet commercieel bedoeld



Indien het onder de vleugels van een vereniging of school wordt ingediend,
moet het project of product uitzonderlijk zijn, en dus niet binnen de
gewone werking vallen.



Een project kan maar één keer gesubsidieerd worden voor dezelfde
initiatiefnemers.

Hoe wordt de subsidie berekend?
Een project ontvangt max. een projectsubsidie van 750 euro.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Een aanvraag kan worden ingediend door een groepje kinderen of tieners of individueel. Deze
dienen binnen te zijn voor de jeugdraad van februari en oktober. Aanvraagformulieren zijn te
bekomen op de jeugddienst. De aanvraag dient te bevatten


een begroting



een naam van een coach (min. 21 j)



een timing + een einddatum voor het verslag met de bewijsstukken



doelstellingen en plan van aanpak
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13.

Subsidie projecten 16+

Wat kan worden gesubsidieerd?
Het project of product


moet zich vnl. richten tot een leeftijdscategorie tussen 16 en 27 uit
Kasterlee, en moet hen ten goede komen



de initiatiefnemers zijn -27 en min. 3/4e van hen komt uit Kasterlee



is niet commercieel bedoeld



Indien het onder de vleugels van een vereniging of school wordt ingediend,
moet het project of product uitzonderlijk zijn, en dus niet binnen de
gewone werking vallen.



Een project kan maar één keer gesubsidieerd worden voor dezelfde
initiatiefnemers.

Hoe wordt de subsidie berekend?
Een project ontvangt max. een projectsubsidie van 750 euro.
Hoe gebeurt de aanvraag?
Een aanvraag kan worden ingediend door een groepje 16-26 of individuele 16-26. Deze dienen
binnen te zijn voor de jeugdraad van februari en oktober. Aanvraagformulieren zijn te bekomen op
de jeugddienst. De aanvraag dient te bevatten


een begroting



een naam van een coach (min. 21 j)



een timing + een einddatum voor het verslag met de bewijsstukken



doelstellingen en plan van aanpak
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Overzicht deadlines
deadline bepaald in het subsidiedossier (subsidiedossier of –formulier wordt toegestuurd)


subsidiedossier voor verenigingen (werking, verblijf, jeugd met een beperking
(verenigingen Kasterlee), infrastructuur, cursus (collectief), vakantiewerking)



vakantiewerking



jeugd met een beperking (verenigingen buiten Kasterlee)

14 dagen voor de jeugdraad van oktober of februari (op eigen initiatief indienen)


startende werking



jubileumsubsidie



cultuur voor verenigingen



milieu



cultureel project



projecten -16



projecten 16+

Andere
-

Jubileumsubsidie: als je als vereniging een jubileum viert van een veelvoud van 25 jaar.
Formulieren kan je krijgen via de vrijetijdsdienst of via www.kasterlee.be.
In te dienen voor het einde van het jaar waarin je het jubileum viert.
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