Reglement werkingssubsidie

Art. 1 - Algemene bepalingen.
Werkingssubsidies zijn de toelagen die door het gemeentebestuur uitgekeerd worden aan de
erkende jeugdverenigingen om hun dagelijkse werking te ondersteunen.
Startende initiatieven kunnen beroep doen op de ondersteuning van de jeugddienst en maken bij
voorkeur deel uit van de jeugdraad.

Art. 2 – Definitie.
-

-

-

Erkende jeugdvereniging: groepsgericht sociaal-cultureel initiatief waar een groep jongeren in de
vrije tijd aan deelneemt onder gekwalificeerde begeleiding:
• deze groep min. 10 jeugdactiviteiten per jaar organiseert;
• die hoofdzakelijk doorgaan op grondgebied Moerbeke;
• dit gespreid over minstens 6 maanden.
Gekwalificeerd begeleider: begeleider die aan minstens één van volgende voorwaarden voldoet:
• heeft een geattesteerde kadervorming, dat leidt tot een attest animator, hoofdanimator
of instructeur in het jeugdwerk erkend door het Departement Cultuur, Jeugd & Media
van de Vlaamse overheid, gevolgd én een stage van minstens 60 uren in het jeugdwerk
gedaan;
• heeft minstens het tweede jaar van een pedagogische opleiding of een opleiding sociaalcultureel werk aangevat;
• heeft 3 jaar of meer ervaring als begeleider in het jeugdwerk.
Vaste begeleiding: iemand die tijdens een werkingsjaar minstens 50% van de activiteiten van de
jeugdvereniging voorbereidt en begeleidt.
Werkingsjaar: een jaar dat aanvangt op 1 september en dat eindigt op 31 augustus, twaalf
maanden later.
Leidingbindingsactiviteiten: activiteiten voor de leiding waar geen deelnemers bij betrokken zijn,
dit in het kader van teambuilding.
Jeugdactiviteiten: activiteiten waarbij minstens 1 lid aanwezig is dat geen leidings- of
bestuursfunctie opneemt met een duur van minimum 2 uur.
Dagdeel: bestaat uit minimum 2 en maximum 5 uur. Vanaf het 6e uur is er sprake van een 2e
dagdeel.

Art. 3 – Voorwaarden.
Je kan aanspraak maken op deze subsidie als je voldoet aan volgende voorwaarden.
- Erkende jeugdvereniging.

Art. 4 – Procedure aanvraag.
Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen om hun werking te ondersteunen. We maken
een onderscheid tussen jeugdactiviteiten en leidingbindingsactiviteiten.
Voor ieder van deze activiteiten zijn punten te verdienen. Het totale budget voor werkingssubsidie
wordt verdeeld onder alle jeugdverenigingen die hiervoor een aanvraag doen. Dit gebeurd op in
twee stappen:
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1. 25% van het totale werkingsbudget wordt gelijk verdeeld onder de jeugdverenigingen, de
zogenaamde basissubsidie.
2. De overige 75% wordt in verhouding van hun puntenaantal ten opzicht van het totaal aantal
punten van alle jeugdverenigingen verdeeld.
De aanvraag voor de werkingssubsidie moet uiterlijk na elk werkingsjaar, voor 15 september, digitaal
ingediend worden bij de jeugddienst via jeugd@moerbeke.be.
Een aanvraag bestaat uit:
- ingevuld aanvraagformulier (zie website);
- activiteitenlijst met aantal deelnemers en aantal begeleiding opgesplitst weergegeven per
activiteit;
- attesten in het jeugdwerk van vaste begeleiding.
Leidingsbindingsactiviteiten:
1 punt per aanwezige per activiteit. Met een maximum van 12 activiteiten per jaar die minimum 2
uur duren.
Indien de leidingsbindingsactiviteit een vormend doeleind heeft die de vereniging ten goede komt
worden 3 punten per aanwezige per activiteit toegekend.
Jeugdactiviteiten:
Omschrijving
Punten
Per aanwezige per dagdeel
1 punt
Per aanwezige per overnachting
3 punten
Per begeleider per activiteit
1 punt (*)
(* Het totaal van deze punten wordt verminderd met het percentage van begeleiding dat geen attest
heeft. Bijvoorbeeld 25% van de vaste begeleiding heeft geen attest dus op het einde wordt er 25% van
deze punten afgetrokken.)
De jeugddienst beoordeelt de aanvraag zodra deze volledig is en geeft feedback binnen 4 weken na
indienen.

Art. 5 – Voordeel.
Iedere aanvrager heeft recht op een financiële toelage bestaande uit een basissubsidie
gecombineerd met een verdere verdeling van de werkingssubsidie op basis van het aantal punten
gewogen ten opzichte van het totaal aantal. Een vereniging kan niet meer dan de helft van het totale
budget voor deze subsidie ontvangen.

Art. 6 – Controle en sancties.
De jeugddienst of het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren
op de geldigheid van de aanvraag. De subsidies zullen pas uitbetaald worden wanneer de aanvrager
voldoet aan de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

Art. 7 – Overdracht subsidies.
Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag niet volledig is
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de jeugdraad ten behoeve van de verdere
uitwerking van het jeugdbeleid.
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