
SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD 
 

 

Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 3 juli 2019, goedgekeurd 

in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 september2019. 

Het reglement gaat in op 1 september 2019, met terugwerkende kracht voor de subsidies van 

het werkjaar 2018-2019. 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen 

aan de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende jeugdwerkinitiatieven 

subsidies worden verleend volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden 

vastgelegd in toepassing van het goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan. 

 

Artikel 2 

Overeenkomstig het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, wordt onder 

jeugdwerkinitiatieven verstaan : ‘groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met kinderen en 

jongeren van 6 tot 25 jaar in de vrije tijd onder educatieve begeleiding.’  Deze initiatieven 

dienen minimaal één van de volgende functies te vervullen : 

- ontmoeting 

- spel 

- creatieve activititeiten of amateuristische kunstbeoefening 

- vormingsactiviteiten 

- kadervorming 

- dienstverlening 

- werken aan structuurveranderingen 

- bevorderen van integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen. 

 

Artikel 3 

Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief daarenboven aan de volgende voorwaarden 

voldoen 

- haar zetel en hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente 

- geen onderafdeling zijn van een reeds door het college erkende plaatselijke vereniging 

- het bewijs leveren dat zij tijdens het vorige werkjaar bedoelde activiteiten heeft uitgeoefend  

- organisatie zijn zonder winstoogmerk 

- niet reeds gebruik maken van een andere gemeentelijke subsidie. 

 

Artikel 4 

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 september 2019, met terugwerkende kracht op de 

berekening subsidieverdeling 2018-2019 en wordt aangepast telkens een goedgekeurd 

(jeugd)beleidsplan dit noodzakelijk maakt. 

 

Artikel 5 

Voor elke vorm van subsidie bestaat een aanvraagformulier te verkrijgen op de jeugddienst, 

Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke waarop de nodige en gevraagde gegevens vermeld 

moeten worden. 

Bij het ontbreken van een jeugddienst is de culturele dienst belast met de controle van de 

subsidieaanvragen en maakt ze ter goedkeuring over aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.  De betalingen gebeuren door de 

financiële dienst van de gemeente aan de aanvragende vereniging uiterlijk op 30 december 

volgend op het werkjaar 1 september - 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd. 

 

 

 



BASISSUBSIDIE JEUGDVERENIGINGEN 

Artikel 6 

Binnen het in het jaarplan voorzien bedrag voor subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven wordt 

in het jaarplan een bedrag vastgelegd als basissubsidie voor jeugdverenigingen. 

 

Artikel 7 

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag binnen zijn op de 

jeugddienst uiterlijk op 31 oktober met vermelding van het aantal leden. 

 

Artikel 8 

Elke jeugdvereniging krijgt een vaste subsidie van € 200. De rest van het bedrag wordt 

verdeeld onder de regelmatige aanvragers op basis van het aantal leden. 

Voor werkjaar 2019-2020 wordt er een éénmalige verhoging voorzien van de basissubsidie 

met €700 per erkende jeugdvereniging zijnde  

- Chiro's Beselare, Zonnebeke, Passendale 

- KLJ's Beseveld en Passendale 

- Jeugdhuis De Moane  

 

Gezien de blijvende impact van de Covid-19 maatregelen wordt er een bijkomend 

subsidiebudget voorzien voor het werkjaar 2020-2021. Dit met een verhoging van €4200 aan 

ratio van €700/per erkende jeugdverenging.  

- Chiro's Beselare, Zonnebeke, Passendale 

- KLJ's Beseveld en Passendale 

- Jeugdhuis De Moane  

 

Als het krediet hiervoor niet volstaat, wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld onder 

het aantal jeugdverenigingen. 

 

SUBSIDIE VOOR DE JEUGDRAAD 

 

Artikel 9 

Binnen het in het jaarplan voorzien bedrag voor subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven wordt 

een bedrag toegekend aan de jeugdraad voor het organiseren van minstens één activiteit voor 

de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar.  Daarnaast kan de jeugdraad eveneens een beroep doen op 

de subsidie voor culturele manifestaties.  

 

Artikel 10 

De aanvraag van de jeugdraad moet binnen zijn op de jeugddienst uiterlijk op 31 oktober met 

bewijsmateriaal van de bovenvermelde activiteit.  

 

Artikel 11 

Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer van de jeugdraad. 

 

 

SUBSIDIE VOOR HET VOLGEN VAN EEN KADER- OF VORMINGSCURSUS 

Artikel 12 

Het in het jaarplan voorzien krediet kan aangewend worden voor de subsidiëring van 

jeugdverantwoordelijken die kadervormingsinitiatieven volgen. 

Hiervoor wordt minimaal 5 % van het bedrag dat de gemeente jaarlijks van de Vlaamse 

Gemeenschap ontvangt ter uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan voorzien.  Deze 5 % moet 

besteed worden aan cursussen die georganiseerd worden door een organisme dat erkend 

wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 



voor Jeugd en Volwassenen. Indien het bedrag voor vorming dat op de begroting voorzien is, 

deze 5 % overschrijdt kunnen ook cursussen die niet erkend zijn door het Agentschap Sociaal-

Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in aanmerking komen. Na advies van de jeugdraad 

beslist het College of de cursus al dan niet in aanmerking komt voor betoelaging. 

 

Artikel 13 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden voldaan 

worden. 

a) de cursussen moeten ten goede komen aan de Zonnebeekse jongerengemeenschap. 

 

b) de cursist moet in Groot-Zonnebeke wonen en/of lid zijn van een Zonnebeekse 

jeugdvereniging of van de Zonnebeekse jeugdraad. Mits een gunstig advies van de jeugdraad 

kunnen ook cursisten die niet aan deze voorwaarde voldoen deze toelage ontvangen. Wanneer 

de cursist niet in Groot-Zonnebeke woont dient de jeugddienst een navraag te doen bij de 

desbetreffende gemeente om dubbele aanvragen te vermijden. Bij bewijs dat de cursist voor 

kadervorming al een terugbetaling kreeg in de gemeente waar deze woonachtig is dan vervalt 

het recht op terugbetaling binnen het subsidiereglement jeugd van Groot-Zonnebeke. Dit met 

als doel een gelijkwaardig stramien te hanteren.   

 

c) de aanvraag voor subsidiëring van kadervorming moet ingediend worden uiterlijk op 31 

oktober na de periode 1 september - 31 augustus, waarvoor subsidie gevraagd wordt; de 

nodige documenten vraagt de cursist op via de jeugddienst. Wanneer de jeugdvereniging de 

betalende partij is dient dit via het subsidiedossier van de jeugdverenging te gebeuren.  

 

d) Op voorlegging van de nodige bewijsstukken worden aan elke jeugdvereniging/individuele 

deelnemer de kosten verbonden aan één of meer gevolgde kadervormingsinitiatieven 

terugbetaald.  Als bewijsstuk komen in aanmerking : bewijs van deelname en cursuskosten. 

 

Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze 

terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en 

evenredig verminderd. 

Zijn er onvoldoende aanvragen zodat het in het jaarplan ingeschreven bedrag niet volledig 

verdeeld is, dan wordt het overblijvende bedrag gevoegd bij het bedrag van die subsidie waar 

een tekort is om de aanvragen volledig uit te betalen en dit tot het opgebruiken van het 

overschot in deze volgorde : 1° basissubsidie. 

 

 

 

SUBSIDIE VOOR VAKANTIEKAMPEN EN MEERDAAGSE UITSTAPPEN 

Artikel 14 

Het in het jaarplan opgenomen krediet kan aangewend worden voor de subsidiëring van 

vakantiekampen en meerdaagse uitstappen. 

 

Artikel 15 

De vereniging die subsidies voor vakantiekampen en meerdaagse uitstappen wenst te 

ontvangen, moet ten laatste op 31 oktober van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd 

wordt bij de gemeente een verslag van het voorbije vakantiekamp voorleggen, met daarin de 

volgende gegevens : 

• lijst van de deelnemende leden 

• aantal overnachtingen per lid 

• lijst van deelnemende leid(st)ers 

• per leid(st)er het aantal overnachtingen 

• als bewijsstuk worden aanvaard : factuur, betalingsbewijs of contract van huur terrein of 

lokaal 

 

Artikel 16 

Als bijzondere voorwaarde wordt geëist : 

• per 20 deelnemers minimaal 1 begeleider 



 

Artikel 17 

De subsidie voor vakantiekampen en meerdaagse uitstappen wordt verdeeld onder de 

regelmatige aanvragers op basis van het aantal behaalde punten.  Die punten worden op 

volgende wijze toegekend : 

• 1 punt per nacht per lid 

• 3 punten per nacht per leid(st)er  (per 10 deelnemers kan maximaal 1 leider berekend 

worden) 

Het op de begroting voorziene bedrag wordt gedeeld door het aantal punten van alle geldige 

aanvragen.  Zo bekomt men de waarde in geld van één punt, en aldus ook de waarde van de 

subsidie voor vakantiekampen die aan elke aanvrager mag worden toegekend. 

 

Artikel 18 

Het bedrag dat in het jaarplan voorzien is voor de subsidiëring van vakantiekampen en 

meerdaagse uitstappen wordt verdeeld over alle jeugdverenigingen die ofwel op kamp ofwel op 

meerdaagse uitstap gaan.  Een jeugdvereniging kan slechts éénmaal per jaar een aanvraag 

indienen, ofwel voor een meerdaagse uitstap, ofwel voor vakantiekamp. 

 

 

 

SUBSIDIËRING VOOR ORGANISATIE VAN CULTURELE MANIFESTATIES 

Artikel 19 

Het in het jaarplan voorzien krediet kan aangewend worden voor de subsidiëring van 

jeugdcultuur binnen de beeldende kunst en podiumkunsten. 

 

Artikel 20 

Bijkomende voorwaarden : 

• Manifestaties georganiseerd tijdens de schooluren of in schoolverband komen niet in 

aanmerking voor financiële steun 

• De aanvrager moet de werkelijke organisator zijn van de manifestaties 

• De manifestatie dient plaats te vinden in Groot-Zonnebeke 

• De manifestatie moet vrij toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde kinderen en/of 

jongeren 

 

Artikel 21 

De financiële steun beperkt zich tot terugbetaling van het honorarium en de reiskosten per 

manifestatie met een maximum van € 1250 per jeugdvereniging per jaar. Socio-culturele 

verenigingen die zich niet louter op jeugd focussen, kunnen jaarlijks maximum € 200 

aanvragen. 

Alle overige kosten zoals zaalhuur, publiciteitskosten, Sabam, verzekeringspremie en catering 

voor artiesten vallen ten laste van de organiserende vereniging. 

 

Artikel 22 

Op alle propagandamateriaal moet ‘met medewerking van het Gemeentebestuur Zonnebeke’ of 

het gemeentelogo (op te vragen bij info@zonnebeke.be) vermeld worden. 

 

Artikel 23 

Alle aanvragen moeten binnen zijn uiterlijk op 31 oktober op de jeugddienst voor de voorbije 

periode van 1 september tot 31 augustus. 

 

Artikel 24 

Indien het voorziene krediet ontoereikend is, wordt het bedrag van elke aanvrager procentueel 

en evenredig verminderd.   



Zijn er onvoldoende aanvragen zodat het in het jaarplan ingeschreven bedrag niet volledig 

verdeeld is, dan wordt het overblijvende bedrag gevoegd bij het bedrag van die subsidie waar 

een tekort is om de aanvragen volledig uit te betalen en dit tot het opgebruiken van het 

overschot in deze volgorde : 1° basissubsidie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIE VOOR KAMP- EN BIVAKVERVOER 

 

Artikel 25 

De jeugdverenigingen die op kamp gaan en bijgevolg hun bivakmateriaal door een 

vervoersfirma van hun jeugdlokaal naar de kampplaats laten vervoeren, dienen uiterlijk op 30 

september een aanvraag in, vergezeld met de factuur van de vervoersfirma.  

Onder kamp - en bivakvervoer verstaan we ook de vervoerskosten voor de leden d.m.v. 

openbaarvervoer.  

Het in het jaarplan voorzien bedrag voor subsidiëring van bivakvervoer wordt gedeeld door het 

aantal deelnemers (leden én leiders) dat gebruik maakt van het bivakvervoer. Dit bedrag 

(beperkt tot maximaal € 12) is de maximale tussenkomst voor kampvervoer per 

kampdeelnemer. 

Artikel 26 

Indien een jeugdvereniging deze maximale tussenkomst niet opgebruikt, gaat dit overschot 

naar de andere aanvragers van bivakvervoer. De maximale tussenkomst van € 12 per 

kampdeelnemer blijft gelden. 

Het resterende bedrag wordt gevoegd bij het bedrag van die subsidie waar een tekort is om de 

aanvragen volledig uit te betalen en dit tot het opgebruiken van het overschot in deze 

volgorde: 1° basissubsidie. 

 

MILIEUSUBSIDIE  

 

Artikel 27 

 

De jeugdverengingen kunnen jaarlijks gebruik maken van een vaste toelage ten dienste van 

afvalverwerking of besparende maatregelen in functie van het milieu. Binnen hun 

subsidieaanvraag dienen ze het betalingsbewijs van de gemaakte kosten in te dienen. Hiervoor 

is er een terugbetaling van maximum € 200 per vereniging, per subsidiejaar.  

 

Onder afvalwerking en besparende maatregelen verstaan we onder andere: 

• Gebruik containerpark in functie van lokalenonderhoud (grof huisvuil)  

• Huur afvalcontainer i.f.v. fuif/evenement 

• Huur herbruikbare bekers i.f.v. fuif/evenement 

• Aankoop/huur materialen met een aantoonbare functie naar milieu besparende 

maatregelen 

 

 


