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Dit reglement bepaalt volgens welke voorwaarden en op welke manier jeugdwerkinitiatieven 
en jongeren toelagen kunnen verkrijgen. Binnen de perken van de daartoe door de gemeen-
teraad goedgekeurde kredieten op de begroting. 
Mogelijke toelagen: 

 Startsubsidie 
 Werkingtoelage 
 Kadervorming 
 Projectsubsidie 
 Speeltoelage 
 Jeugdwerkinfrastructuur 
 Brandveiligheid 
 Gebruikssubsidie 
 Kampsubsidie 
 Locatietoelage 

 
Bij vaststelling van overtreding, wordt dit binnen 2 weken schriftelijk en gemotiveerd mede-
gedeeld aan de betrokken vereniging. De vereniging beschikt over 2 weken om hiertegen 
een bezwaarschrift op de jeugddienst in te dienen. Wanneer dit bezwaar, na advies van de 
jeugdraad, door het CBS verworpen wordt, zal de betrokken jeugdvereniging geen aan-
spraak maken op de toegekende toelage voor dat werkingsjaar. 
 
1 BEGRIPPEN 
 
• Jeugdwerkinitiatief:   

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 edu-
catieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door ge-
meentelijke of provinciale openbare besturen. 
De jeugdwerkinitiatieven moeten een kwaliteitsverbetering van de samenleving nastreven 
door een of meer van de volgende functies te vervullen: 

1. ontmoeting 
2. permanente groepsvorming 
3. spel en recreatie 
4. creativiteit 
5. amateuristische kunstbeoefening 
6. vorming 
7. kadervorming 
8. dienstverlening 
9. werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen. 

• Werkjaar: de periode van 1 september tot 31 augustus. 

• Jeugd: personen tussen 3 en 25 jaar. 

• Leeftijd: Indien we leeftijdsgrenzen aanduiden (bvb. minimum 16 jaar zijn), dan betekent 
dit altijd de betreffende leeftijd hebben of deze verkrijgen tijdens het kalender-
jaar waarin de subsidieaanvraag plaats vindt. Dus indien er staat: minimum 16 
jaar zijn, dan moet je lezen: minimum 16 jaar zijn of worden tijdens het kalen-
derjaar waarin de subsidieaanvraag plaats vindt. 
Indien iemand werkelijk de aangeduide leeftijd moet hebben (bvb. 18 jaar, om-
dat deze dan de grens van volwassenheid heeft bereikt), dan wordt dit als volgt 
geformuleerd: “de leeftijd van (bvb. 18) jaar bereikt hebben” (dit is vanaf de ver-
jaardag van de persoon). 

• Gekwalificeerde begeleiding:  
□ iedereen die minimum 16 jaar oud is en over een (voorlopig) attest “animator in 

het jeugdwerk” beschikt, uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, afdeling Jeugd. 
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□ of iedereen die 18 jaar oud is en minstens 1 jaar nuttige ervaring in het jeugdwerk 
heeft; 

□ of iedereen die 18 jaar is en minstens 1 jaar hoger onderwijs in sociale of peda-
gogische richting op voldoende wijze heeft volbracht. 

• Werkvormen: we onderscheiden volgende werkvormen: 
□ Jeugdbewegingen 
□ Jeugdverenigingen met een werking voor bijzondere doelgroepen 
□ Politieke jongerenverenigingen 
□ Andere jeugdwerkinitiatieven 
Ieder jeugdwerkinitiatief kan slechts binnen 1 werkvorm erkend en gesubsidieerd 
worden. 

• CBS: het college van burgemeester en schepenen 
 
2 ERKENNINGSCRITERIA JEUGDWERKINITIATIEVEN 
 
I ALGEMEEN 
 
• Een regelmatige werking kunnen aantonen gedurende het voorbije werkjaar, volgens het 

decreet plaatselijk jeugdwerk (decreet van 14 februari 2003). 
• Een autonome werking kunnen aantonen. Een autonome werking kenmerkt zich door ei-

gen activiteiten, een apart bestuur, een apart financieel beheer en aparte communicatie 
naar leden & deelnemers. 

• Een werking hebben en gevestigd zijn te Zelzate. 
• Het jeugdwerkinitiatief moet voor 2/3 werken met en voor de Zelzaatse jeugd. 
• Ten minste 1 verantwoordelijke is ouder dan 18 jaar en ten minste 2/3 van het bestuur is 

jonger dan 30 jaar. 
• Niet gesubsidieerd worden door andere raden binnen onze gemeente. 
• De controle op de werking door een door het college aangeduide ambtenaar aanvaarden 

en de gevraagde documenten voorleggen. 
• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten heb-

ben voor de begeleiders en voor de deelnemende leden. 
• Een brandverzekering afgesloten hebben indien het initiatief beschikt over eigen lokalen. 
• De jeugdinitiatieven moeten de rechten van het kind eerbiedigen, zoals die gewaarborgd 

zijn in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
• Een organisatie zonder winstoogmerk te zijn. 
 
II SPECIFIEKE ERKENNINGSVOORWAARDEN 
 
A. JEUGDBEWEGINGEN 
 
• Minimum 1 begeleider per 15 leden. 
• De begeleiding moet minimum 16 jaar zijn. 
• Minimum 50 % van de begeleidingsploeg is gekwalificeerd. 
• Minimum 25 leden tussen 3 en 25 jaar, incl. begeleiding. 
• De activiteiten vertonen een sterk gevarieerd aanbod gericht naar verschillende leeftijds-

groepen. 
• Voor alle leeftijdsgroepen is er een regelmatige werkingsfrequentie van gemiddeld 2 acti-

viteiten per maand tijdens het schooljaar. De activiteiten vinden plaats tijdens het week-
end, op vaste dag en vaste uren, aangevuld met 1 of meerdere kampen per jaar. Alle ac-
tiviteiten gebeuren onder begeleiding. 

• De leidersploeg draagt de verantwoordelijkheid voor de jeugdbeweging. 
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B. JEUGDVERENIGINGEN MET EEN WERKING VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN 
 
Een werking met een bijzondere doelgroep is een werking die zich voornamelijk bezighoudt 
met het begeleiden en ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare jongeren (allochtonen, 
kansarmen, gehandicapten,…) Zij leggen hun accenten op het aanbieden van extra kansen, 
en het bevorderen van het groepsproces van deze kinderen en jongeren via het aanbieden 
van een aangename vrijetijdsbesteding. Tevens moeten zij voldoen aan volgende voorwaar-
den: 
• Minimum 2 begeleiders per 15 leden. 
• Begeleiding moet de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 
• Werking richt zich tot jongeren tussen 6 en 35 jaar. 
• Minimum 1 activiteit per maand tijdens het schooljaar op vaste dag en vaste uren. 
• Minimum 15 leden tussen 6 en 35 jaar, incl. begeleiding. 
• De leidersploeg draagt de verantwoordelijkheid voor de jeugdbewegingen. 
 
C. POLITIEKE JONGERENVERENIGINGEN 
 
• Minimum 5 bestuursleden tussen 16 en 30 jaar. 
• Minimum 5 gestructureerde samenkomsten per werkjaar voor eigen leden. 
• Minimum 1 activiteit per werkjaar gericht naar de Zelzaatse jeugd. 
• Minimum 1 verantwoordelijke van minstens 18 jaar. 
 
D. ANDERE JEUGDWERKINITIATIEVEN 
 
• Een werking kunnen aantonen die niet binnen de andere opgesomde werkvormen kan 

ondergebracht worden. 
• Minimum 15 leden tussen 3 en 25 jaar, incl. begeleiding. 
• Minimum 5 activiteiten per werkjaar organiseren voor de doelgroep. 
• Minimum 1 verantwoordelijke van minstens 18 jaar. 
 
III ERKENNING 
 
Elk jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking wenst te komen voor de betoelaging moet erkend 
worden door het CBS. De aanvraag tot erkenning moet ten laatste voor 1 september, voor 
de aanvang van het nieuwe werkjaar ingediend worden. Met daarin volgende gegevens: 

• Naam vereniging 
• Kopie officiële ledenlijst 
• Lijst met namen en adressen van begeleiding, met vermelding of de betrokkene al 

dan niet een basisattest heeft. 
• Jaarverslag van het voorbije werkjaar. 

De aanvraag tot erkenning wordt ter advies voorgelegd aan de jeugdraad. 
Een erkend jeugdwerkinitiatief dat jaarlijks op basis van zijn werkingsdossier subsidies ont-
vangt, blijft automatisch erkend. 
De erkenning van een jeugdwerkinitiatief kan door het CBS, na advies van de jeugdraad, 
wordt ingetrokken indien het initiatief niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. 
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg. 
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STARTSUBSIDIE 

Wat Het gemeentebestuur kent een startsubsidie toe aan startende jeugd-

werkinitiatieven. 

Voor wie  Startende jeugdwerkinitiatieven met een eerste werkjaar 

Budget  1 000 € 

 500 € voor jeugdbeweging 

 150 € voor een jeugdvereniging met werking voor bijzondere 

doelgroepen 

 50 € voor politieke jongerenverenigingen 

 100 € voor andere jeugdwerkinitiatieven 

 Eventuele overschotten gaan naar de werkingstoelage 

Voorwaarden  Het jeugdwerkinitiatief moet de jeugddienst op de hoogte brengen 

bij de start van het initiatief 

 Het startend jeugdwerkinitiatief kan voor zijn 1e werkjaar enkel 

een startsubsidie ontvangen. Deze startsubsidie is éénmalig; van-

af zijn 2e werkjaar valt het onder de algemene subsidiereglemen-

ten indien aan alle voorwaarden voldaan is. 

Procedure  Het startend jeugdwerkinitiatief is verplicht zijn aanvraag toe te 

lichten op de jeugdraad. De jeugdraad geeft advies over het al 

dan niet toekennen van een subsidie. 

 De aanvraag tot erkenning moet voldoen aan de algemene en 

specifieke erkenningvoorwaarden zoals omschreven in dit regle-

ment. 

 Na 6 maand werking dien je de volgende formulieren in: 

 Het volledig ingevulde aanvraagformulier 

 Ledenlijst (jeugdbewegingen dienen een volledige kopie binnen 

van de inschrijvingslijst bij de landelijke overkoepelende jeugd-

verenigingen) 

 Een activiteitenkalender van de voorbije 6 maanden 

 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober, volgend op de datum van 

de indiening van de formulieren, een beslissing. 

 De starttoelage zal ten laatste op 30 november worden vrijge-

maakt en doorgestort op het rekeningnummer van de vereniging. 
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WERKINGSTOELAGE 

Wat Een toelage die tussenkomt in de gewone werkingskosten van jeugd-

werkinitiatieven. 

Voor wie Erkende jeugdwerkinitiatieven. 

Budget  €3 500  

 Verdeeld volgens puntensysteem: 

o 5 punten per aangesloten lid woonachtig buiten Zelzate 

o 10 punten per aangesloten lid woonachtig te Zelzate 

o 10 punten per niet gevormde begeleider 

o 20 punten per gekwalificeerde begeleider 

o Medewerking aan activiteiten van de jeugdraad / jeugd-

dienst: 15 punten per begeleider. 

 Het budget wordt aangevuld met restkredieten van andere niet 

gebruikte subsidies zonder dat het totaalbudget voor werkings-

subsidies aan verenigingen overschreden wordt.  

Procedure  Voor 30 september dien je de volgende formulieren in: 

 Het volledig ingevulde aanvraagformulier  

 Ledenlijst (jeugdbewegingen dienen een volledige kopie binnen 

van de inschrijvingslijst bij de landelijke overkoepelende jeugd-

verenigingen) 

 Een activiteitenkalender van het voorbije werkjaar 

 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing 

 De werkingstoelage zal ten laatste op 30 november van het jaar, 

volgend op het refertejaar, worden vrijgemaakt en doorgestort op 

het rekeningnummer van de vereniging 
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KADERVORMING 

Wat De subsidie voor kadervorming in het jeugdwerk wordt toegekend als te-

gemoetkoming voor inschrijvingsgelden die verbonden zijn aan het vol-

gen van een kadervorming in het jeugdwerk. 

Voor wie  Individuele jongeren tussen 16 en 25 jaar, woonachtig te Zelzate 

 Leden van erkende Zelzaatse jeugdwerkinitiatieven 

Budget  €1700  

 Cursusgeld voor het behalen van een attest ‘animator in het 

jeugdwerk’ wordt 100% terugbetaald. 

 Indien het budget niet toereikend is, wordt het evenredig verdeeld 

over de aanvragers. 

 Gespecialiseerde cursussen voor het behalen van een hoofdani-

mator- of instructeur brevet, worden niet automatisch 100% terug-

betaald. Wanneer het budget hiervoor toereikend is wordt elke 

aanvraag individueel bekeken. 

Voorwaarden  De vorming is ingericht door een organisatie die erkend is door 

het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd. 

 De cursist kan hiervan een attest voorleggen aan de jeugddienst. 

 Het cursusgeld wordt niet (gedeeltelijk) terugbetaald door een an-

dere instantie. 

 De cursist neemt deel aan minstens 1 gemeentelijke openbare ac-

tiviteit georganiseerd door de jeugddienst of jeugdraad. 

 Individuele jongeren stellen zich tevens kandidaat om minstens 2 

weken als monitor te fungeren op de gemeentelijke speelplein-

werking. 

 De jeugddienst is bevoegd ten allen tijde nazicht te houden op de 

aanwezigheid van de cursist op de opleiding. 

Procedure  Voor 30 september dien je het aanvraagformulier of het vereiste 

attest in op de jeugddienst.  

 Hierop staat het bedrag, de plaats, periode en hoofdverant-

woordelijke van de cursus.  

 Het rekeningnummer van de jeugdvereniging 

 Individuele jongeren vermelden adres en rekeningnummer 

 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing. 

 De kadervormingtoelage zal ten laatste op 30 november worden 

vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer van de ver-

eniging of op het rekeningnummer van de individuele jongere. 
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PROJECTSUBSIDIE 
Voor wie  Erkende jeugdwerkinitiatieven 

 Een samenwerking tussen erkende jeugdwerkinitiatieven 

 Individuele jongeren  tussen 16 jaar met volwassen begeleider en 

25 jaar, woonachtig te Zelzate 

Budget  €9000 

 De maximale toelage per project bedraagt 500 €. Elke vereniging 

kan per werkingsjaar maximaal 3 verschillende soorten activiteiten 

aanvragen (bv geen 3 fuiven per jaar).  

 Samenwerking tussen twee of meerdere jeugdwerkinitiatieven 

aangesloten bij de jeugdraad krijgt 1 000 €. 

 Eventuele overschotten op budget gaan naar de werkingstoelage. 

Voorwaarden  Onder een project worden volgende activiteiten verstaan:  

- Muzikale voorstellingen (live, vocaal of instrumentaal) 

- Toneel 

- Poppenspel 

- Dansvoorstelling 

- Kinderanimatie 

- Tentoonstelling 

- Film 

- Fuif 

- Eetfestijnen  

- Andere relevante activiteiten 

 Een vereniging kan  

 Gericht op de jeugd van 3 tot 25 jaar en voor iedereen toeganke-

lijk.  

 De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Zelzate, 

tenzij er voor de jeugdwerkinitiatieven geen gepaste accommoda-

tie voorradig is te Zelzate. Dan mag de activiteit buiten het grond-

gebied Zelzate plaatsvinden.  

 De activiteit is vooraf aangekondigd via de media. 

 Niet gericht op persoonlijk winstbejag van de organisator(en). 

 Activiteiten die door twee of meerdere jeugdwerkinitiatieven wor-

den georganiseerd zijn prioritair 

 De voorgestelde procedure volgen 

 Gratis toegang voorzien voor 2 personen van de gemeentelijke 

jeugddienst 
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Procedure  Ten laatste 4 weken voor het initiatief plaats vindt, dien je het vol-

ledig ingevulde aanvraagformulier in op de jeugddienst. 

 Uiterlijk 1 maand na de activiteit, dien je het volledig ingevulde 

verslagformulier in bij de jeugddienst. 

 Bijgevoegde bewijsstukken: 

- Huurgelden infrastructuur 

- Promotiekosten (gevoerde publiciteit + drukwerk) 

- Verzekering, honoraria, auteursrechten, contracten 

- Huur materiaal 

- Factuur SABAM – Billijke vergoeding 

 De subsidie zal ten laatste op 30 november worden vrijgemaakt 

en doorgestort op het rekeningnummer van de vereniging of indi-

viduele jongere. 

 De jeugddienst is bevoegd ten allen tijden nazicht te houden op 

de juistheid van de gegevens omtrent het project.  
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SPEELTOELAGE 
Wat Onder speeltoelage wordt de tussenkomst verstaan, die door een jeugd-

beweging en/of -vereniging wordt gedaan om financieel zwakkere leden 

van hun vereniging aan de normale activiteiten ervan te laten deelnemen. 

Dit kan uitsluitend gebeuren door tussenkomst in de kosten van:  

 aankoop uniform van de jeugdbeweging 

 lidgeld 

 uitstappen en kampactiviteiten 

 persoonlijke kampeeruitrusting 

Voor wie  Erkende jeugdbewegingen 

 Erkende jeugdverenigingen met een werking voor bijzondere 

doelgroepen 

 Andere erkende jeugdwerkinitiatieven 

Budget  €800  

 De maximale tussenkomst per kansarme en per jaar bedraagt 

100 €. 

 Eventuele overschotten op het budget gaan naar de  

werkingstoelage. 

Voorwaarden  Om aanvaard te kunnen worden dient de aanvraag te gebeuren 

door het initiatief die in een uitvoerig verslag de motieven van 

haar tussenkomst uiteenzet en die het bewijs levert van de werke-

lijke gedane uitgaven.  

 De voorgestelde procedure volgen 

Procedure  Alle aanvragen komen op Algemene Vergadering van de jeugd-
raad en worden daar gestemd.  
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JEUGDWERKINFRASTRUCTUURFONDS 
Wat Toelage voorbehouden voor: 

 Bouwen van jeugdlokalen 

 Verbouwen van jeugdlokalen 

 Uitvoeren van beveiligingswerken aan jeugdlokalen 

 Grote herstellingswerken aan jeugdlokalen 

Voor wie  Het aanvragende initiatief is hoofdgebruiker van de infrastructuur 

en staat zelf in voor de onderhoud van het gebouw.  

 Bij aankoop van de jeugdwerkinfrastructuur is het jeugdwerkinitia-

tief koper van het gebouw. 

Budget  €5000 

 Waarvan €1500 voor geplande werken.  

 Waarvan €3500 voor noodgedwongen werken.  

Voorwaarden  Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts 2-jaarlijks een aanvraag indie-

nen voor geplande werken. 

 De aanvragen worden voorgelegd op de algemene vergadering 

van de jeugdraad. In de jeugdraad wordt overlegd welke vereni-

gingen voor het werkingsjaar aanspraak maken op de subsidie. 

 De voorgestelde procedure volgen 

Procedure  Geplande werken kan je indienen vanaf september tot einde 

werkingsjaar. Aanvragen worden gestemd op Algemene Vergade-

ring van de jeugdraad. Budget hiervoor met zekerheid is maxi-

maal €1500, toegekend in samenspraak met Jeugdraad.  

De aanvraag moet voorzien zijn van: 

- kostenraming van de werken 

- een bouwvergunning (bij nieuwbouw of verbouwingen) of 

een bewijs van aanvraag van deze vergunning 

 Voor andere noodgedwongen werken is er maximaal €3500      
beschikbaar. Beslissing hierover wordt ook gestemd op Algemene 
Vergadering van de Jeugdraad.  
 

 Indien verschillende aanvragen wordt er op Algemene Vergade-

ring Jeugdraad in september beslist hoe de ‘restpot’ verdeeld zal 

worden.   

 
 Een kopie van de facturen moeten worden ingediend voor het 

einde van het werkingsjaar. Bij elektriciteit-, verwarmings- of gas-

werken moet een keuringsattest, uitgereikt door een erkende keu-

ringsfirma hieraan toegevoegd worden. 

 De subsidies worden pas uitbetaald als alle vereiste documenten 

in het bezit zijn van de jeugddienst. 
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 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing. 

 Uiterlijk op 30 november zullen de verschuldigde bedragen wor-

den vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer van de 

vereniging. 
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BRANDVEILIGHEID 

Wat Toelage voorbehouden voor het verbeteren van de brandveiligheid in de 

jeugdlokalen. 

Voor wie  Het aanvragende initiatief is hoofdgebruiker van de infrastructuur 

en staat zelf in voor de onderhoud van het gebouw.  

Budget  2 000 € 

 De toelage kan 100 % van de reële kosten bedragen 

 Indien geen aanvraag gaat 50% van het budget naar jeugdwerkin-

frastructuurfonds en 50% naar spaarrekening waar restkredieten 

worden opgespaard en aangereikt kunnen worden indien drin-

gende kosten zijn rond brandveiligheid/herstellingswerken 

 jaarlijks wordt vast bedrag van €50 gestort op deze spaarreke-

ning.  

Voorwaarden  Na jaarlijkse controle van de jeugdlokalen door de brandweer op 

vlak van veiligheid, worden de vaststellingen voorgelegd op de al-

gemene vergadering van de jeugdraad. In de jeugdraad wordt 

overlegd hoe de subsidies voor het werkingsjaar verdeeld zullen 

worden, naargelang hoogdringendheid. 

 De voorgestelde procedure volgen. 

Procedure  Tussen 1 en 30 april van het werkingsjaar dat de werken vooraf 

gaat (vb. aanvraag in 2008 indienen voor de subsidies van 2009) 

dien je de aanvraag in op de jeugddienst. De aanvraag moet 

voorzien zijn van een kostenraming van de werken. 

 Een kopie van de facturen moeten worden ingediend voor 30 sep-

tember van het werkingsjaar.  

 De subsidies worden pas uitbetaald als alle vereiste documenten 

in het bezit zijn van de jeugddienst. 

 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing. 

 Uiterlijk op 30 november zullen de verschuldigde bedragen wor-

den vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer van de 

vereniging. 
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GEBRUIKSTOELAGE 

Wat Gebruik van sportinfrastructuur 

Voor wie  Erkende Jeugdbewegingen 

 Erkende jeugdverenigingen met een werking voor bijzondere 

doelgroepen. 

Budget  500 € 

 Maximale vereffening per vereniging: 125 € 

 Wanneer het krediet niet toereikend is, zal het budget evenredig 

verdeeld worden onder de erkende jeugdverenigingen 

 Eventuele overschotten op het budget gaan naar de jeugduitleen-

dienst voor de aankoop van sportmateriaal ten behoeve van het 

lokale jeugdwerk. 

Voorwaarden Het gebruik van zwembad en sporthal te Zelzate en sportieve activiteiten 

die niet in Zelzate te beoefenen zijn (vb. schaatsen) kan toegekend wor-

den onder de voorwaarden : 

 Het dienen activiteiten te zijn gericht op de ertoe bestemde infra-

structuur 

 De activiteit dient te gebeuren in het kader van de (begeleide) 

werking van de Zelzaatse jeugdbeweging en/of -vereniging 

 Er moeten minimum 10 deelnemers zijn (excl. begeleiding) 

 De voorgestelde procedure volgen 

Procedure  Na de activiteit dien je het  volledig ingevulde formulier in  

 Bijgevoegde bewijsstukken (ticketjes kassa, facturen,…) worden 

door de sportinstelling afgestempeld en door de leiding onderte-

kend 

 Het CBS neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing. 

 Uiterlijk op 30 november zullen de verschuldigde bedragen wor-

den vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer van de 

vereniging. 
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KAMPSUBSIDIE 
Voor wie  Erkende jeugdbewegingen 

 Erkende jongerenverenigingen met werking voor bijzondere 

doelgroepen. 

Budget  5 000 € 

 Verdeeld volgens puntensysteem: 

o 1 punt per overnachting per deelnemend lid  

niet woonachtig te Zelzate. 

o 2 punten per overnachting per deelnemend lid  

woonachtig te Zelzate.  

o 4 punten per overnachting per niet gevormde 

 begeleider.  

o 6 punten per overnachting per gekwalificeerde  

begeleider. 

 Eventuele overschotten op het budget gaan naar de werk-

ingstoelage. 

Voorwaarden  Een kamp telt minimum 4 overnachtingen.  

 Een vereniging kan meerdere aanvragen per jaar indienen.  

 Er moeten leden aanwezig zijn op het kamp. Een uitstap met  

enkel leiding telt niet.  

Procedure  Ten laatste 2 weken voor de bivak plaatsvindt, dient de ver-

eniging het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij de 

jeugddienst (eventueel + kampboekje). 

 Indien zich in de tussenperiode wijzigingen voordoen, wordt 

dit vóór vertrek gemeld aan de jeugddienst. 

 Het CBS neemt uiterlijk op 2 weken na het kamp een beslis-

sing. 

 Uiterlijk op 30 november zullen de verschuldigde bedragen 

worden vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer 

van de vereniging. 

 De jeugddienst heeft de bevoegdheid ten allen tijden nazicht 

te houden op de deelnemerslijsten van de bivak. 
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KAMPVERVOERTOELAGE 

Wat Een toelage die tussenkomt in het vervoer van kampmateriaal. De toela-

ge is niet bedoeld voor het vervoer van de deelnemers naar het kamp. 

Voor wie Erkende jeugdbewegingen 

Erkende jongerenverenigingen met werking voor bijzondere doelgroepen. 

Budget  3 000 €  

 De toelage bedraagt maximaal 100 % van de factuur, met een 

maximum van 750€ per vereniging. 

 Indien het totaal bedrag van de berekende toelagen het krediet 

overschrijdt, worden de toelagen proportioneel verminderd. 

 Eventuele overschotten op het budget gaan naar de werkingstoe-

lage. 

Voorwaarden  Een jeugdbeweging kan slechts 1 keer per werkjaar beroep doen 

op deze subsidie.  

 De kampperiode bedraagt minstens 4 overnachtingen.  

 Tenminste 15 leden van de jeugdbeweging nemen deel, begelei-

ding niet inbegrepen. 

 De jeugdbeweging staat autonoom en volledig in voor de prakti-

sche organisatie van het kampvervoer. De nodige verzekeringen 

worden afgesloten. 

 Het gemeentebestuur is in geen geval verantwoordelijk. 

Procedure 
 Ten laatste 2 weken voor de bivak plaatsvindt, dient de vereni-

ging het volledig ingevulde aanvraagformulier kampsubsidie in bij 

de jeugddienst (+ kampboekje). 

 Ten laatste 2 maanden na de bivak bezorgt de vereniging een 

kopie van de factuur van het kampvervoer aan de jeugddienst. De 

vereniging dient de jeugddienst op de hoogte te brengen dat de 

factuur nog zal binnengebracht worden.  

 Het CBS neemt uiterlijk op 3 weken na het afgeven van de fac-

tuur een beslissing. 

 Uiterlijk op 30 november zullen de verschuldigde bedragen wor-

den vrijgemaakt en doorgestort op het rekeningnummer van de 

vereniging. 

 De jeugddienst heeft de bevoegdheid ten allen tijden nazicht te 

houden op de gegevens omtrent het kampvervoer. 
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LOCATIETOELAGE 

 
Wat? Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan erkende jeugdbe-

wegingen die een vergoeding moeten betalen om op een locatie bin-
nen Zelzate activiteiten te organiseren. 

Voor wie? Erkende jeugdverenigingen 
 

Budget  4000 euro 
 
 Eventuele overschotten gaan naar de werkingstoelage 
 

Voorwaarden  Elke jeugdvereniging mag maximaal 2 aanvragen per werkings-
jaar indienen 
 

 Maximale toelage per aanvraag bedraagt €400 
 

 De te organiseren activiteit gaat door in Zelzate (locatie is gele-
gen in Zelzate) 
 

 Een jeugdvereniging kan maximaal twee keer per jaar een beroep 
doen op de locatietoelage. Een jeugdvereniging kan de subsidie 
wel overdragen aan een andere jeugdvereniging indien zij zelf 
geen gebruik hoeven te maken van de subsidie. Goedkeuring van 
de jeugdraad is hierbij bindend. 

 
Procedure  De jeugdvereniging brengt de Jeugddienst op de hoogte via het 

daarvoor ontwikkeld aanvraagformulier. 
 
 De jeugdconsulent behandelt de aanvraag en onderzoekt of deze 

ontvankelijk is. 
 
 De aanvraag tot erkenning moet voldoen aan de algemene en 

specifieke erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in dit re-
glement.  

 
 Het CBS neemt uiterlijk 2 maanden, volgend op de datum van de 

indiening van de formulieren, een beslissing over de ontvankelijk-
heid van de aanvraag.  
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