PROJECTSUBSIDIE VOOR HET
JEUGDWERK

Stedelijke jeugddienst Borgloon
St-Rochuslaan 12a
3840 BORGLOON
012 67 37 01
www.jeugddienstborgloon.be
jeugddienst@borgloon.be

Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen verleent, binnen de perken van het
gemeentelijk goedgekeurd budget en meerjarenplan, een toelage voor projecten van
erkende Loonse jeugdorganisaties.
Artikel 2:
Subsidieringcriteria
 De aanvrager is een erkende Loonse jeugdvereniging of jeugdhuis.
 Er kan slechts 1 projectsubsidie per jaar, per jeugdvereniging/jeugdhuis worden
aangevraagd.
 Het kunnen zowel ontspannings- als vormingsactiviteiten betreffen, die binnen de
jongerencultuur vallen.
 Zij dienen een grote groep jongeren te bereiken en moeten een specifieke bijdrage
leveren aan het jeugdwelzijn.
 Projecten die de eigenheid v/d jeugdverenigingen en jeugdhuizen etaleren en naar
voren brengen of vernieuwend zijn komen eveneens in aanmerking.
 Een project moet bijdragen tot het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen
bestaande jeugdwerkvormen en eventuele nieuwe initiatiefgroepen.
 Het initiatief moet opgevat worden als een project dat positieve gevolgen heeft voor
de jeugd in het algemeen en dit op langere termijn.
 De organisatie draagt bij tot het realiseren van activiteiten die ruimer zijn dan hun
gewone werking.
 De aanvrager moet de werkelijke organisator van het project zijn en de leden van de
vereniging dienen actief betrokken te zijn bij de organisatie van het project.
Artikel 3:
Wijze van aanvraag
De aanvraag gebeurt via het, door de jeugddienst ter beschikking gestelde, formulier.
De volledig ingevulde aanvraag wordt ten laatste 1 maand voor de aanvang van het project
bezorgd aan de jeugddienst.
De aanvraag bevat minstens volgende gegevens







de omschrijving van het initiatief;
de identificatiegegevens van de aanvrager/organisator;
de datum en duur van het initiatief;
de verantwoording van het initiatief;
de doelstelling(en) en doelgroep;
een begroting (raming van uitgaven en inkomsten).

Artikel 4 :
Uitkering van de subsidie
Per project kan een subsidie van maximum € 500 ontvangen worden, ongeacht de duur van
het project.
De aangetoonde uitgaven moeten steeds groter zijn dan de gevraagde subsidie.
De organisator stuurt binnen de 60 dagen na het project het verslag naar de jeugddienst.
Het eindverslag omvat minstens volgende gegevens:
 een overzicht en de verantwoordingsstukken van alle inkomsten en uitgaven van het
project;
 een beknopt verslag van het project.
De jeugddienst legt een advies en een voorstel van subsidiëring ter goedkeuring voor aan
het college van burgemeester en schepenen.
Indien het totaal van de aangevraagde projectsubsidie meer bedraagt dan de beschikbare
kredieten, worden de maxima evenredig verdeeld over alle aanvragen.

