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Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen erkent Loonse jeugdverenigingen/jeugdhuizen
op grond van dit reglement.
Het college van burgemeester en schepenen verleent, binnen de perken van het
gemeentelijk goedgekeurd budget en meerjarenplan, een subsidie voor de jaarwerking van
het jeugdwerk.
Artikel 2:
a. Algemeen
Om voor erkenning en subsidiëring in aanmerking te komen, moet het jeugdinitiatief actief
bezig zijn op het domein van het jeugdwerk zoals voorzien in het decreet van 06 juli 2012
houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van
het provinciaal jeugdbeleid:
“Jeugdwerk : sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen, voor of
door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder
educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling
van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt
georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke
openbare besturen of de Vlaamse gemeenschapscommissie.”
Het jeugdinitiatief dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
 in de gemeente Borgloon gehuisvest zijn;
 in de gemeente Borgloon hun activiteiten en reguliere werking uitoefenen;
 zelfstandig voor hun beleid, programmatie en financieel beheer instaan, alsook een
boekhouding bijhouden (kasboek, eigen rekeningnummer,…);
 over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschikken;
 indien de jeugdwerkvorm een afdeling is van een vereniging voor volwassenen dan
dient zij een duidelijk gescheiden werking te hebben.
b. Procedure tot erkenning
De jeugdinitiatieven vragen ieder jaar in oktober hun erkenning aan bij de stedelijke
jeugddienst. De jeugddienst stelt hiervoor de nodige formulieren ter beschikking.
De formulieren dienen volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.
De formulieren bevatten volgende gegevens:
 gegevens van de aanvrager;
 naam, adres (zetel) en rekeningnummer van het jeugdinitiatief;
 samenstelling van bestuur/leiding/jongerenraad/… met adres en geboortedatum;
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 een door het bestuur “voor waar en echt ondertekende” ledenlijst, die uitsluitend uit
3 tot en met 30 jarigen bestaat voor jeugdverenigingen, en 14 tot en met 30 jarigen
voor jeugdhuizen;
 een opsomming van het aantal leden, leiding of beroepskrachten met adres en
geboortedatum;
 het nummer van het verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid en de naam
van de maatschappij waarmee het contract is afgesloten;
 de statuten en het huishoudelijkreglement, indien men hierover beschikt;
 bewijs van aansluiting bij een landelijke organisatie;
 minimale jaarplanning voor het komende jaar.
c. Procedure tot subsidiering
De jeugdinitiatieven dienen ieder jaar in oktober een werkingsverslag in betreffende het
voorbije werkjaar.
De jeugddienst stelt hiervoor de nodige formulieren ter beschikking.
De formulieren dienen volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.
Het werkingsverslag bevat o.a. volgende gegevens:
 gedetailleerde omschrijving van de jaarwerking van 1/9 van het voorbije jaar tot 31/8
van het huidige jaar;
 een opsomming van aantal leden, leiding, en/of beroepskrachten met adres en
geboortedatum;
 een opsomming, verslag en overeenkomsten van kampen en weekends;
 een opsomming van activiteiten;
 een opsomming van aanwezigheid in de jeugdraad;
 een opsomming en attesten van gevolgde/georganiseerde vorming.
Indien bij controle van de formulieren blijkt dat ze valse en onjuiste gegevens bevatten, kan
het betrokken jeugdinitiatief één of meerdere jaren uitgesloten worden voor subsidies.
De jeugdinitiatieven bevestigen in het werkingsverslag dat de toelagen gebruikt worden voor
de werking van hun vereniging/jeugdhuis.
Het niet of niet tijdig indienen van het werkingsverslag kan het vervallen van de subsidies tot
gevolg hebben.

JEUGDVERENIGINGEN
Artikel 3:
Erkenningscriteria:
Er moet cumulatief aan volgende criteria voldaan worden:
 Tenminste 2/3 van de leden van het bestuur (jongerenraad, begeleidingsploeg,…) is
in Borgloon gedomicilieerd.
 Tenminste 2/3 van de leden van het bestuur is jonger dan 30 jaar.
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 Er wordt minstens 1 vormingsactiviteit georganiseerd voor de leidinggevende
personen en minstens 1 voor de leden.
 Minstens 10 leidingvergaderingen kunnen aangetoond worden op het einde van het
werkjaar.
 Het jeugdwerk moet een vaste werking hebben, die een regelmaat van tenminste 12
ledenactiviteiten zal omvatten gedurende een volledig werkjaar.
Artikel 4:
Subsidiëringcriteria:
De jeugdverenigingen worden op basis van volgende werkingscriteria gesubsidieerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ledenaantal
leiding (aantal leiders/leidsters, aantal bestuursvergaderingen,…)
vakantiekampen (duur, deelnemers, verslagen ….)
weekends
activiteiten (gewone activiteiten, bijzondere activiteiten)
jeugdraad (bijwonen van de algemene vergadering van de Jeugdraad)
samenwerking met de jeugddienst
vorming

Artikel 4.1:
Subsidiëring van het ledenaantal
Per lid van de vereniging worden punten toegekend. Dit aan de hand van de toegevoegde
ledenlijst.
 per Loons lid: 2 punten;
 per niet-Loons lid: 1 punt.
Artikel 4.2:
Subsidiëring van de leiding
 per leid(st)er worden 3 punten toegekend;
 per gevormde leid(st)er worden 6 punten toegekend;
(Een gevormde leid(st)er is in het bezit van een vormingsattest (hoofd-)animator,
(hoofd- )instructeur. De vormingsattesten dienen bij de aanvraag gevoegd te worden.
Per zeven leden kan max. 1 leid(st)er voor subsidiëring in aanmerking worden
genomen. Indien dit maximum wordt overschreden dan worden de leiders/leidsters
beschouwd als leden.
 Er worden 4 punten toegekend per bestuursvergadering/leiderskring/jongerenraad
met een maximum van 20 punten per maand.
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Artikel 4.3:
Subsidiëring van de kampen
De jeugdkampen van minimum 6 dagen, die plaatsvinden buiten het kanton Borgloon,
komen in aanmerking voor subsidiëring.
De jeugdvereniging dient over een schriftelijke overeenkomst te beschikken met betrekking
tot een aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie.
 per deelnemend lid dat geen leidinggevende of verantwoordelijke taak heeft:
2 punten;
 per leidinggevende deelnemer of ieder ander persoon met verantwoordelijke taak
(hulp keuken, …): 3 punten;
 per dag dat de groep op kamp gaat: 10 punten.
Artikel 4.4
Subsidiëring van de weekends
Er wordt een subsidie toegekend voor weekends met tenminste 8 deelnemers en tenminste
2 overnachtingen. Deze weekends komen enkel in aanmerking als ze doorgaan buiten het
kanton Borgloon.
Onder de deelnemers verstaat men eigen leiding en/of eigen leden.
 per deelnemer: 3 punten;
 per overnachting : 5 punten.
Artikel 4.5:
Subsidiëring van de activiteiten
Gewone activiteiten (reguliere werking):
 Aan een jeugdvereniging, die een wekelijks werking heeft, zullen 160 punten op
jaarbasis worden toegekend.
 Aan een jeugdvereniging die elke 14 dagen werking heeft, zullen 80 punten op
jaarbasis worden toegekend.
 Aan een jeugdvereniging die maandelijks een werking heeft, zullen 4 punten per
samenkomst worden toegekend.
Bijzondere activiteiten (activiteiten die buiten de reguliere werking vallen.) zoals:
ouderavond, sinterklaasfeest, paasfeest, kerstfeest, deelname aan carnavalstoet, bonte
avond, opendeurdagen, Vlaamse kermis, fuif, optredens, toneel, tentoonstellingen, uitgave
eigen tijdschrift, liefdadigheidsacties, … (Deze lijst is niet limitatief)
 10 punten per activiteit.
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Artikel 4.6:
Subsidiëring voor deelname aan de jeugdraad
Het bijwonen van de algemene vergadering van de jeugdraad wordt eveneens betoelaagd
met 20 punten per vergadering.
Artikel 4.7:
Subsidiëring voor samenwerking met de jeugddienst
Voor elke samenwerking met de jeugddienst worden maximum 40 punten toegekend.
Met samenwerking wordt bedoeld: deelname of hulp, met leden en/of leiding in
groepsverband, aan activiteiten georganiseerd door de jeugddienst.
Artikel 4.8 :
Subsidiëring van vorming
Er wordt een subsidie toegekend aan jeugdverenigingen die het initiatief nemen tot
vormingsactiviteiten wanneer er beroep gedaan wordt op een organisatie erkend door de
afdeling jeugd van de Vlaamse gemeenschap.
Een ondertekend bewijs van betaling van deelname, door een gekwalificeerde lesgever,
alsook een lijst met namen en adressen van de deelnemers moet als bewijs worden
toegevoegd.
De punten worden als volgt toegekend:
 per deelnemer en per dag: 5 punten

JEUGDHUIZEN
Artikel 5 :
Erkenningscriteria
Een jeugdhuis is een plaats in Borgloon waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten,
vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen, en waar aandacht besteed wordt aan een
permanente vorming van de jongeren. Een jeugdhuis is enkel lokaal verankerd.
Een jeugdhuis voldoet aan alle voorwaarden opgemaakt door het departement cultuur,
jeugd en media van de Vlaamse overheid.
Er moet cumulatief aan volgende criteria voldaan worden:
 tenminste 2/3 van de leden van het bestuur (Raad van bestuur en jongerenraad
samengeteld) is in Borgloon gedomicilieerd.
 er is een verplichte jongerenraad.
 tenminste 2/3 van de leden van het bestuur (Raad van bestuur en jongerenraad
samengeteld) is jonger dan 30 jaar.

6

 het jeugdhuis organiseert tenminste 1 vormingsactiviteit voor de leidinggevende
personen en minstens 10 bestuursvergaderingen worden aangetoond op het einde
van het werkjaar.
 het jeugdhuis beschikt permanent over een polyvalente ruimte (met sanitaire
voorzieningen) die jongeren zelf kunnen inrichten en beheren. De polyvalente ruimte
is minimum 12 uur per week open.
 de werking richt zich tot alle jongeren (zonder onderscheid van geslacht, ras, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging.)
 de werking is gericht naar 14 tot 30-jarigen. Specifieke activiteiten naar andere
leeftijdsgroepen worden hiermee niet uitgesloten maar blijven secundair.
 vrije deelname aan activiteiten.
 een niet consumptie-gerichte werking wordt nagestreefd.
Naast fuiven en permanente groepsactiviteiten wordt er maandelijks minimum 1 activiteit
georganiseerd met recreatief karakter. Minimum 1 activiteit per jaar staat in het kader van
preventiebeleid of heeft een vormend karakter. De jongeren staan mee in voor de realisatie
hiervan.
Artikel 6 :
Subsidiëringcriteria
De jeugdhuizen worden op basis van volgende werkingscriteria gesubsidieerd:
1. ledenaantal
2. vergaderingen (jongerenraden, beleidsorganen)
3. weekends
4. activiteiten
5. jeugdraad (bijwonen van de algemene vergadering )
6. jeugddienst
7. vorming
Artikel 6.1 :
Subsidiëring van het ledenaantal
De jeugdhuizen zijn verplicht om een systeem van lidmaatschap te hanteren.
Er zal ook een ledenlijst worden bijgehouden. Het aantal leden is het aantal dat
ingeschreven is op 31 augustus van het voorbije werkjaar.
per Loons lid (tussen 14 en 30 jaar): 2 punten;
per niet-Loons lid (tussen 14 en 30 jaar): 1 punt.

Artikel 6.2 :
Subsidiëring van de vergaderingen
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Per jongerenraad/bestuursvergaderingen: 4 punten met een maximum van 20 punten per
maand.
Artikel 6.3:
Subsidiëring van weekends
Er wordt een subsidie toegekend voor de weekends met tenminste 8 deelnemers en
tenminste 2 overnachtingen, buiten het kanton Borgloon.
Onder de deelnemers verstaat men eigen leiding en/of eigen leden.
 per deelnemer: 3 punten;
 per overnachting : 5 punten.
Artikel 6.4:
Subsidiëring van de activiteiten
gratis activiteiten zonder inkom: 20 punten/activiteit
betalende activiteiten met inkom: 10 punten/activiteit
Dezelfde activiteiten komen maximaal 4 X per maand in aanmerking (Filmavond,
kickeravond, spelletjesavond,…)
Artikel 6.5:
Subsidiëring deelname jeugdraad
Het bijwonen van de algemene vergadering van de Jeugdraad: 20 punten per vergadering.
Artikel 6.6:
Subsidiëring samenwerking jeugddienst
Samenwerking met de jeugddienst: maximum 40 punten.
Met een samenwerking wordt bedoeld: deelname of hulp met leden en/of leiding in
groepsverband aan activiteiten georganiseerd door de jeugddienst.
Artikel 6.7:
Subsidiëring van de vorming
Er wordt een subsidie toegekend aan jeugdhuizen die het initiatief nemen tot het volgen van
vormingsactiviteiten wanneer er beroep gedaan wordt op een organisatie erkend door de
afdeling jeugd van de Vlaamse gemeenschap.
Een door de gekwalificeerde lesgever ondertekend bewijs van betaling van deelname, alsook
een lijst met namen en adressen van de deelnemers moet als bewijs worden toegevoegd.
 per deelnemer en per dag: 5 punten
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