LOKAAL JEUGDBELEID
Reglement ter ondersteuning van het jeugdverenigingsleven
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SUBSIDIEREGLEMENTEN JEUGD
BELEIDSKADER
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 21 februari 2022 en neemt ingang op 1
maart 2022.
Voor de uitbetaling in 2022 betreffende de (jaar)werking van de verenigingen in 2021 werd reeds een
overgangsreglement goed gekeurd door de gemeenteraad van 20/12/2021(zaak 132466, conform het
goedgekeurde reglement in de gemeenteraad dd 31/05/2021 – zaak 90287) "uitbetaling subsidies
2022 voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen”, waarbij alle uit te keren subsidies voor alle
verenigingen in sport-, jeugd- en cultuursector gebaseerd worden op het hoogst uitgekeerde
subsidiebedrag in de jaren 2018-2019-2020
Dit reglement vervangt alle vorige besluiten omtrent volgende subsidiereglementen jeugd:








Subsidiereglement voor activiteiten met overnachting georganiseerd door erkende
jeugdwerkinitiatieven in Lanaken (GR dd.24/11/2014);
Subsidiereglement tot erkenning van het jeugdwerk in gemeente Lanaken (GR dd.
24/11/2014);
Subsidiereglement voor werkingssubsidie jeugdbewegingen in gemeente (GR dd. 24/11/2014)
Subsidiereglement voor werkingssubsidie jeugdhuizen in gemeente Lanaken (GR dd.
24/11/2014)
Subsidiereglement voor kadervorming voor Lanakens jeugdwerk en individuele jongeren
binnen Lanaken (GR dd. 24/11/2014)
Subsidiereglement voor projecten m.b.t jeugd (GR dd. 24/11/2014)
Subsidiereglement voor klein onderhoud jeugdinfrastructuur (GR dd.24/11/2014)

CONTACTGEGEVENS
Vrijetijdsinfopunt - Dienst Jeugd en Sport
Aan de Engelse Hof 10 – 3620 Lanaken
e-mail: jeugd@lanaken.be
website: www.lanaken.be/jeugd
Tel: 089 739 850
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HOOFDSTUK 1 - ERKENNING ALS SUBSIDIEERBARE JEUGDWERKINITIATIEF
Artikel 1
Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement kunnen erkend worden als
subsidieerbare jeugdwerkinitiatief (jeugdvereniging/jeugdhuis) en kunnen bijgevolg subsidies
ontvangen binnen dit gemeentelijk reglement.

Artikel 2
De erkenning of opheffing van de erkenning gebeurt door het College van Burgemeester en
Schepenen, na advies van de Dienst Jeugd/Sport van de gemeente Lanaken.
Elke aanvraag tot erkenning wordt door de dienst Jeugd/Sport van de gemeente Lanaken
administratief nagekeken en geadviseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS. Deze neemt
de beslissing over de al dan niet erkenning en deelt deze beslissing schriftelijk mee aan de
contactpersoon van de vereniging.

Artikel 3
De erkenning kan op eender welk moment aangevraagd worden en loopt voor een periode van
maximaal 6 jaar, die samenvalt met de beheers- en beleidscyclus van de gemeente Lanaken.

Artikel 4
Een erkende vereniging moet 1 kalenderjaar bestaan om recht te hebben op alle subsidies
opgenomen in het subsidiereglement.

Artikel 5
Om als subsidieerbare jeugdvereniging erkend te worden en te blijven, moet de vereniging actief zijn
binnen één van onderstaande sectoren:
a. Jeugdvereniging
b. Jeugdhuis

Artikel 6
Om als subsidieerbare jeugdvereniging erkend te worden en te blijven, moet de vereniging voldoen
aan onderstaande algemene voorwaarden:
a. Het jeugdwerkinitiatief is een vereniging zonder winstoogmerk (jeugdhuis/jeugdvereniging of
een feitelijke vereniging (jeugdvereniging).
b. Het jeugdwerkinitiatief ontplooit activiteiten op het grondgebied Lanaken.
Een jeugdvereniging heeft minimum 10 ledenactiviteiten/jaar.
Een jeugdhuis heeft minstens 30 openingsuren/maand
c. Het jeugdwerkinitiatief dient geleid te worden door een leidingsgroep. Voor een
jeugdvereniging bestaat deze voor de meerderheid uit personen onder 25 jaar. Voor een
jeugdhuis bestaat deze voor de meerderheid uit personen onder 30 jaar.
d. De administratieve zetel van de vereniging is gevestigd in Lanaken.
e. De vereniging ontvangt geen basis- of werkingssubsidies via een ander gemeentelijk
subsidiereglement.
f. De vereniging ontvangt geen subsidies of erkenning in (een) andere gemeente(n)
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g. De vereniging moet een verzekering voor ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ afsluiten voor
de vereniging en haar leiding/bestuur.
h. De vereniging moet een verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen’ afsluiten ter bescherming
van haar aangesloten leden.
i. De vereniging is een open initiatief, zodat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat hij/zij de
waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
j. De vereniging beschikt over een voldoende uitgeruste EHBO, en minstens 2 personen uit de
leidingsgroep beschikt over een EHBO-brevet.
k. Een vereniging moet een aparte rekening nummer hebben op naam van de vereniging met 2
volmacht houders of meer.

Artikel 7
De aanvraag om erkend te worden gebeurt digitaal via het formulier ‘erkenning als subsidieerbare
jeugdvereniging’ en bevat volgende gegevens:
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HOOFDSTUK 2 – WERKINGSSUBSIDIE VOOR JEUGDWERKINITIATIEVEN
Artikel 1
De werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven kan uitsluitend aangevraagd worden door de erkende
subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Lanaken.

Artikel 2
De erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen jaarlijks aanspraak maken op een werkingssubsidie. Het
subsidiebedrag wordt bepaald a.d.h.v. een onderverdeling in 6 categorieën:
Categorie A: €700 basissubsidie
Categorie B: €800 basissubsidie
Categorie C: €1200 basissubsidie
Categorie D: €1300 basissubsidie
Categorie E: €600 basissubsidie
Categorie F: €800 basissubsidie
Artikel 3
Jeugdwerkinitiatieven worden in voornoemde categorieën ingedeeld naargelang ze voldoen aan de
voorwaarden van de desbetreffende categorie:
Categorie A: €700 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
De vereniging heeft maximum 50 leden
De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en
kampgelden

Categorie B: €800 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
De vereniging heeft minimum 51 leden
De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en
kampgelden

Categorie C: €1200 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
De vereniging heeft maximum 50 leden
De leidingsploeg bestaat voor minimum 50% uit personen met een attest basisanimator in het
2
jeugdwerk (of gelijkgesteld )
De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en
kampgelden

1

Een landelijk erkende jeugdwerkvereniging wordt als dusdanig aanzien wanneer ze voor het desbetreffende jaar voorkomt
op de lijst “landelijk erkende jeugdwerkverenigingen” zoals gepubliceerd door het departement Cultuur, Jeugd en Media.
2
5 jaar aantoonbare ervaring, sociaal-pedagogische diploma’s
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Categorie D: €1300 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie D als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
De vereniging heeft mimimum 51 leden
De leidingsploeg bestaat voor minimum 50% uit personen met een attest basisanimator in het
2
jeugdwerk (of gelijkgesteld )
De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en
kampgelden

Categorie E: €600 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie E als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdhuiswerking
Het jeugdhuis is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op eventuele lidgelden
en inkomgelden bij activiteiten.

Categorie F: €800 basissubsidie
Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie F als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
-

Het betreft een jeugdhuiswerking
De werking is aangesloten bij Formaat vzw, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen.
Het jeugdhuis is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op eventuele lidgelden
en inkomgelden bij activiteiten.

Artikel 4
De aanvraag voor de basis- en werkingssubsidie gebeurt jaarlijks digitaal via het formulier ‘aanvraag
werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven’ en wordt ten laatste op 28 februari van elk nieuw
kalenderjaar ingediend. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld.
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HOOFDSTUK 3 – KAMP- EN OVERNACHTINGSUBSIDIE
Artikel 1
De kamp- en overnachtingsubsidie voor jeugdwerkinitiatieven kan uitsluitend aangevraagd worden
door de erkende subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Lanaken.

Artikel 2
Er kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor 2 verschillende initiatieven met overnachting:
1. Bivak en/of activiteitenweekend
Een meerdaags verblijf met overnachting in een aangepaste omgeving in binnen- of
buitenland, waarin er activiteiten worden georganiseerd die toegankelijk zijn voor de leden
van het jeugdwerkinitiatief.
2. Voorbereidings- en/of planningsweekends
Een meerdaagsverblijf met overnachting in een aangepaste omgeving in binnen- of
buitenland. Dit verblijf kadert in de voorbereiding van een activiteit of werkjaar
Voorwaarden voor de activiteit:






Minimaal 5 deelnemers (exclusief leiding en kookploeg)
80% van de deelnemers is jonger dan 25
Een bivak/activiteitenweekend omvat tenminste 2 overnachtingen
Een bivak/activiteitenweekend dient begeleid te worden door minstens 1
verantwoordelijke meerderjarige
3
Verder dient er 1 leider boven de 16 jaar aanwezig te zijn per 10 deelnemers tijdens een
bivak/activiteitenweekend

Artikel 3
De subsidie bedraagt maximaal €1500 per jaar per jeugdwerkinitiatief en wordt berekend aan de hand
van volgend puntensysteem:
1. Bivak en/of activiteitenweekend (E)
((A x 5) + B + C) x D = E
A = aantal leiding met brevet of gelijkgesteld
B = aantal leiding zonder brevet
C = aantal deelnemers
D = aantal overnachtingen

(5 punten/leiding met brevet)
(1 punt/leiding zonder brevet)
(1 punt/deelnemer)
(1 punt/overnachting)

2. Voorbereidings- en/of planningsweekends (I)
((F x 35) + (G x 25)) x H = I
F = aantal leiding met brevet of gelijkgesteld
G = aantal leiding zonder brevet
H = aantal overnachtingen

3

(35 punten/leiding met brevet)
(25 punten/leiding zonder brevet)
(1 punt/ overnachting)

Leden van de kookploeg worden niet als deelnemers of leiding beschouwd.
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3. Berekening van het puntentotaal per jeugdwerkinitiatief (O1, O2,O3…)
E+I=O
E= totaal punten bivak
I = totaal punten
O= puntentotaal per jeugdwerkinitiatief

4. Berekening van het uit te keren bedrag per punt (R)
P/Q = R
P= voorziene bedrag in de begroting
Q = som van de puntentotalen per jeugdwerkinitiatief (O1+O2+O3+…)
5. Berekening van het uit te keren subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief (S)
O x R= S

Artikel 4
De aanvraag voor de kamp- en overnachtingssubsidie gebeurt jaarlijks digitaal via het formulier
‘aanvraag kamp- en overnachtingssubsidie’ en wordt ten laatste op 28 februari van elk nieuw
kalenderjaar ingediend. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld.
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HOOFDSTUK 4 - KADERVORMINGSUBSIDIE
Artikel 1
De werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven kan aangevraagd worden door:



de erkende subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Lanaken;
individuele jongeren

Artikel 2
Definitie kadervorming:
“De samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstige
verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven
op lokaal en bovenlokaal vlak.”
Volgende kadervormingsinitiatieven worden in het kader van dit reglement erkend en tevens
gesubsidieerd voor zover er deelnamegeld of organisatiegeld betaald werd:




Officieel door Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid, erkende
kadervorming (deelnamebewijs)
Alle door de respectievelijke erkende koepel buiten de gemeente georganiseerde
kadervorming
Elke kadervorming die door de respectievelijke erkende koepel binnen de gemeente en op
maat van de eigen vereniging wordt georganiseerd

Artikel 3
Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:






Indien de aanvraag wordt gedaan door een erkend subsidieerbaar jeugdwerkinitiatief van de
gemeente Lanaken, worden de kosten, per deelnemer, voor 90% vergoed met een maximum
van €50 per dag en overnachting, met een maximum van €275 per persoon per kalenderjaar.
Indien de aanvraag wordt gedaan door een individuele jongere uit Lanaken die vrijwillig
4
aangesloten is als begeleider/animator bij de gemeentelijke speelpleinwerking , worden de
kosten, per deelnemer, voor 90% vergoed met een maximum van €50 per dag en
overnachting, met een maximum van €275 per persoon per kalenderjaar.
Indien de aanvraag wordt gedaan door een individuele jongere uit Lanaken, , worden de
kosten, per deelnemer, voor 50% vergoed met een maximum van €50 per dag en
overnachting, met een maximum van €275 per persoon per kalenderjaar.

Artikel 4
De aanvraag voor de kadervormingssubsidie gebeurt jaarlijks



OF digitaal via het formulier ‘kadervormingssubsidie’
OF door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier zoals
verkregen bij de erkende kadervormingsorganisatie bij de dienst Jeugd/Sport

en wordt ten laatste op 28 februari van elk nieuw kalenderjaar ingediend. Laattijdig ontvangen
dossiers worden niet behandeld.

4

Minstens 3weken (15 werkdagen) werkzaam op de gemeentelijke speelpleinwerking.
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HOOFDSTUK 5 - PROJECTSUBSIDIES
Artikel 1
De subsidie “Projectsubsidies” kan aangevraagd worden door:




Erkende subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Lanaken.
Een samenwerkingsverband van erkende subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de
gemeente Lanaken
Een groep kinderen en/of jongeren die zich organiseren tot organisatie van een project. 50%
van de initiatiefnemers moet jonger zijn dan 25 jaar en 50% moet inwoner zijn van de
gemeente Lanaken.

Artikel 2
De subsidie is bedoeld voor uitzonderlijke initiatieven voor (en door) de jeugd. Om voor subsidiering in
aanmerking te komen met een project aan volgende voorwaarden voldoen:




het initiatief moet zich binnen de gemeentegrenzen afspelen



het initiatief is duidelijk en exclusief gericht naar een doelgroep tussen 6 en 25 jaar. Deze
doelgroep moet voornamelijk bestaan uit inwoners van de gemeente Lanaken




het initiatief moet een duidelijk open karakter hebben



De organisatie van het initiatief houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen
winstoogmerk



Met betrekking tot podiumkansen worden er bij muzikale projecten minstens 2 lokale bands of
6
3 lokale DJ’s geprogrammeerd

het initiatief moet zich afspelen binnen de vrijetijd en spitst zich toe op sociale, culturele en/of
educatieve activiteiten

5

het initiatief heeft een duidelijk zelfstandige identiteit. Indien het project deel uitmaakt van een
groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een grote
zelfstandigheid

Artikel 3
De projectsubsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten met een maximum van €1250 per
goedgekeurd project en kan maximaal 3 keer aangevraagd worden voor eenzelfde project.

Artikel 4
Een kwaliteitscommissie, bestaande uit 3 afgevaardigden uit de afdeling MENS, bestudeert de
aanvragen en verslagen en adviseert het college van Burgemeester en Schepenen enerzijds over het
al of niet toekennen van een projectsubsidie en anderzijds over het toe te kennen bedrag.

Artikel 5
De aanvraag voor de projectsubsidie gebeurt jaarlijks digitaal via het formulier ‘aanvraag
projectsubsidie’ en wordt ten laatste 1 maand voor de aanvang van het project ingediend. Laattijdig
ontvangen dossiers worden niet behandeld.

5
6

De doelgroep mag zich niet beperken tot de leden van één (jeugd)vereniging.
Minstens 2 bandleden of de DJ zijn woonachtig te Lanaken.
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Artikel 6
Binnen de 2 maanden na afloop van het goedgekeurde project brengen de aanvragers schriftelijk
verslag uit aan de dienst Jeugd/Sport en de kwaliteitscommissie zodat het project inhoudelijk kan
geëvalueerd worden.
Dit verslag bevat:




Verloop en resultaat van het project en de afweging in welke mate de gestelde voorwaarden
werden bereikt
Een financieel verslag
Minimaal 2 gebruikte promotiemiddelen.
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HOOFDSTUK 6 – SUBSIDIE KLEIN ONDERHOUD JEUGDINFRASTRUCTUUR
Artikel 1
De subsidie “Klein onderhoud jeugdinfrastructuur” kan uitsluitend aangevraagd worden door erkende
subsidieerbare jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Lanaken.

Artikel 2
Dit reglement regelt de subsidiëring van het verfraaien en herstellen van ramen, deuren, muren, vloer,
plafond, muurkasten, keukenblok en dergelijke. Dit zowel aan binnen- als buitenzijde van de
jeugdlokalen. 90% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie binnen de perken van
de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in de begroting.

Artikel 3
Voorwaarden:
a. Enkel uitgaven voor verbruiksmaterialen die noodzakelijk zijn voor het klein onderhoud
komen in aanmerking voor subsidiering.
b. De onderhoudswerken zijn alvorens de start ervan besproken met EN kunnen enkel aanvatten
mits uitdrukkelijke toestemming van de dienst Jeugd/Sport.
c. Het jeugdwerkinitiatief bezorgt, na bespreking van de toekomstige werken, op eigen initiatief
minstens drie offertes aan de dienst Jeugd/Sport.. Aan de hand van de goedkoopste offerte
en betalingsbewijs zal het subsidiebedrag worden berekend.
d. Indien het gaat om een jeugdinfrastructuur waarvan de gemeente Lanaken geen eigenaar is,
dient er bewijs aangeleverd te worden dat het jeugdwerkinitatief nog minstens 4 jaar volgend
op de aanvraag gebruik kan maken van de infrastructuur.
e. De inspectie vanwege de gemeentelijke technische dienst en/of afdeling MENS wordt ten
allen tijde en in de meest ruime zin aanvaard.

Artikel 4
De aanvraag voor de subsidie klein onderhoud jeugdinfrastructuur gebeurt jaarlijks digitaal via het
formulier ‘aanvraag subsidie klein onderhoud’ en wordt ten laatste op 28 februari van elk nieuw
kalenderjaar ingediend. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld.
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