SUBSIDIEREGLEMENT 2020-2025
Plaatselijk jeugdwerk

Contactgegevens:
Sport en Jeugd
Lostraat 48 A
2220 Heist-op-den-Berg
tel. 015 75 86 57
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be

Inleiding
De gemeenteraad voorziet jaarlijks een bedrag voor de subsidiëring van het plaatselijke jeugdwerk
via drie luiken:
Algemene subsidies voor plaatselijk jeugdwerk: € 80.000
Subsidies voor infrastructuur: € 5.000
Subsidies voor bouwprojecten: op aanvraag
De toewijzing van de subsidies gebeurt volgens het hiernavolgende reglement. Dit reglement gaat van
kracht op 01/01/2020 en vervalt op 31/12/2025. Het vervangt alle voorgaande reglementen m.b.t.
deze materie.
Alleen erkende Heistse jeugdorganisaties kunnen beroep doen op dit subsidiereglement, tenzij anders
vermeld in de tekst.
Onder jeugdorganisaties wordt verstaan:
- Erkende Heistse jeugdverenigingen. (Dit zijn jeugdverenigingen uit Heist-op-den-Berg die
volgens de erkenningsvoorwaarden, zijn erkend door de gemeentelijke jeugdraad).
- De leerlingenraden van de Heistse scholen die als autonoom organisator optreden.
Alle aanvragen en verslagen moeten bij team Sport en Jeugd ingediend worden via mail of ter plaatse
afgegeven worden. De subsidies worden pas goedgekeurd als de formulieren correct en volledig
werden ingevuld en alle nodige geldige bewijsstukken (facturen, onkostennota’s, kastickets) werden
toegevoegd. Per activiteit, met uitzondering van kampen, kan er maar één aanvraag- en
verslagformulier binnengebracht worden.
Voor promomateriaal telt enkel activiteit gebonden drukwerk mee. Rekeningen van eten, drinken en
bezoeken van festivals worden niet meegerekend als subsidiabel. Bij eten en drinken wordt er een
uitzondering gemaakt voor Fairtrade producten (zie punt 6: Subsidies voor een aankoop t.b.v. de
algemene jeugdwerking en punt 7: Subsidies voor culturele activiteiten).
Het college beslist over de toekenning van de subsidies binnen de perken van de voorziene kredieten
van de begroting, volgens de voorwaarden van dit reglement, op voorstel van Sport en Jeugd. Sport
en Jeugd kan de budgetten van de verschillende subsidieonderdelen zelf herschikken.
De subsidies met uitzondering van de maatschappelijk waardevolle en gemeenschapsvormende
projecten worden in volgorde van verslag behandeld. Indien de kredieten bereikt zijn, worden de
subsidies waarvan het verslag eerst binnen is, eerst toegekend. De maatschappelijk waardevolle
projecten worden in volgorde van aanvraag behandeld, de maatschappelijke waardevolle projecten
die eerst aangevraagd werden worden eerst toegekend.
Voor de toekenning van een subsidie is voorafgaand advies van de gemeentelijke jeugdraad nodig in
volgende gevallen:
- wanneer de jeugdorganisatie beroep doet op een uitzonderingsmaatregel.
- in geval van twijfel.
Aanvragers die beroep doen op deze subsidies moeten steeds controle toelaten op de naleving van dit
reglement door aangestelden van het gemeentebestuur of van Sport en Jeugd. Deze controle kan
gebeuren tijdens activiteiten of manifestaties, waarvoor subsidies aangevraagd worden of op basis
van aanvragen en verslagen.
Als blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de gestelde voorwaarden niet werden
nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende toelage geheel of
gedeeltelijk terugvorderen op de betrokkene(n) en deze tijdelijk of definitief uitsluiten van de
voordelen van dit reglement (of van bepaalde delen ervan).

Dit reglement regelt alleen de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur in werking,
activiteiten en manifestaties van het plaatselijk jeugdwerk. Het gemeentebestuur kan niet
verantwoordelijk gesteld worden m.b.t. afhandelingen van contracten, eventuele ongevallen,
schade, wanbetaling en de daaruit voortvloeiende kosten. De betrokken jeugdorganisatie blijft
volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, activiteiten en manifestaties.
Jeugdorganisaties die beroep doen op het subsidiereglement, verklaren zich hierdoor akkoord met
alle bepalingen.
Non-discriminatieclausule
§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe:
a. geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. Deze opsomming is niet limitatief.
b. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
§ 2. De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen
binnen de werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
§ 3. Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt
gebracht van een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule
niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze
maatregelen kunnen resulteren in het inhouden van subsidies.

Dit subsidiereglement bevat de volgende onderdelen:
Algemene subsidies voor plaatselijk jeugdwerk:
1. Subsidies voor vorming van jongeren en jeugdbegeleiders (p. 5)

€ 7.500

2. Subsidies voor voorbereidingsverblijven (p. 7)

€ 2.000

3. Subsidies voor kampen (p. 8)

€ 20.000

4. Subsidies voor creatieve activiteiten (p. 9)

€ 4.000

5. Subsidies voor sportieve activiteiten (p. 10)

€ 5.000

6. Subsidies voor een aankoop t.b.v. de algemene jeugdwerking (p. 12)

€ 2.000

7. Subsidies voor culturele activiteiten (p. 13)

€ 16.500

8. Subsidies voor MWP/GVP (p.16)

€ 8.000

9. Werkingssubsidies

€ 15.000

(p. 18)

Subsidies voor infrastructuur:
10. Subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur (p. 19)

€ 4.000

11. Subsidies ter uitrusting van jeugdhuizen (p. 21)

€ 1.000

Subsidies voor bouwprojecten:
12. Subsidies voor nieuwbouw en renovatie (p. 22)

op aanvraag

Overschottenregeling:
13. Overschottenregeling (p. 24)

Eindtotaal

€ 85.000
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1. Subsidies voor vorming van jongeren en jeugdbegeleiders
Voor dit subsidieonderdeel kan je 2 soorten subsidies aanvragen:
A. Subsidies voor het volgen van vorming.
B. Subsidies voor het organiseren van vorming.
Voor het volgen en organiseren van vorming is een krediet van € 7.500 voorzien.

A. Subsidies voor het volgen van vorming
Wie kan deze subsidie aanvragen?
Voor het volgen van vorming op vlak van pedagogische, organisatorische en technische vaardigheden
met het oog op begeleiding binnen de jeugdorganisatie:
- jeugdorganisaties.
- leiding en leden van erkende Heistse jeugdverenigingen.
- Individuele jongeren die in Heist-op-den-Berg wonen en die jonger zijn dan 31 jaar.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

Alleen vorming die de pedagogische, organisatorische en technische kwaliteiten vervolmaakt,
komt in aanmerking voor deze subsidie. Deze vorming gebeurt met het oog op animatie en
begeleiding van kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid.
Dit reglement is van toepassing voor begeleiders van cursussen van deze verenigingen op
voorwaarde dat zij hun verblijf zelf moeten betalen.
De gevolgde cursus of studiedag moet minstens 2 uren omvatten.
De cursus moet ingericht worden door Sport en Jeugd, erkende landelijke jeugdverenigingen
of een vereniging erkend door een nationale organisatie.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
Op het einde van de vorming krijg je een ‘Bewijs van deelname’. Dit breng je ten laatste 2 maanden
na de vorming binnen bij Sport en Jeugd.
De ‘bewijzen van deelname’ mogen ook door de jeugdorganisatie gezamenlijk binnen gebracht
worden bij Sport en Jeugd. De jeugdorganisatie geeft aan Sport en Jeugd door of de subsidies
rechtstreeks aan de betrokken leden moet uitgekeerd worden of naar de jeugdorganisatie gaan. Als
de subsidies aan de jeugdorganisatie uitbetaald moeten worden verbindt die zich er toe om de
subsidie door te storten aan de betrokken leden of de cursuskosten zelf te betalen.

De subsidie bedraagt … ?
De subsidie bedraagt 80% van de inschrijvingskosten van de cursus, met een maximum per persoon en
per cursus van:
- € 55 voor een cursus van minder dan 2 dagen
- € 75 voor een cursus van minimum 2 dagen
- € 90 voor een cursus van minimum 3 dagen
- € 110 voor een cursus van minimum 5 dagen
Als de cursus start op een avond dan wordt deze avond beschouwd als een halve dag.
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B. Subsidies voor het organiseren van vorming
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

-

Cursussen en projecten die een inleiding, een vervolmaking of een meerwaarde bieden op het
vlak van organisatorische, pedagogische of technische vaardigheden, komen in aanmerking
voor dit onderdeel.
De activiteit wordt begeleid door een externe persoon of organisatie en de begeleider moet
in het bezit zijn van een gespecialiseerd brevet, attest of diploma, of de nodige vaardigheid
kunnen bewijzen in de over te brengen vorming of informatie.
De vorming mag gegeven worden door iemand van de eigen jeugdorganisatie op voorwaarde
dat het bewijs geleverd wordt dat de persoon in kwestie zelf de nodige kwalificaties bezit
(vb. brevet van instructeur).
De activiteit moet gericht zijn op jongeren tussen 3 tot en met 30 jaar en de activiteit moet
minimum 10 deelnemers hebben of 50% van de potentiële deelnemers.
De activiteit moet beperkt zijn in ruimte en tijd.
Er moet promotie gemaakt worden voor deze activiteit.
De activiteit mag niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of via een ander
gemeentelijk subsidiereglement. Wel mogen een voorbereidingsweekend en vorming
gecombineerd worden.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
-

€ 1,75 per uur per deelnemer en € 2,75 per uur per begeleider, met een maximum van één
begeleider per 10 deelnemers en een maximum van 7 dagen aan maximum 7 uur per dag.
Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 500 per jaar per vereniging.
Bij een samenwerking van twee (of meer) erkende Heistse jeugdverenigingen of bij een
organisatie door de jeugdraad, als samenwerkingsverband van alle erkende
jeugdverenigingen, worden de bedragen opgetrokken tot € 2 per uur per deelnemer en € 3
per begeleider (met een maximum van één begeleider per 10 deelnemers en een maximum
van 7 dagen aan maximum 7 uur per dag). In dit geval wordt het verkregen subsidiebedrag
verdeeld in mindering gebracht van het maximum van € 500 per jaar bij alle betrokken
medewerkende verenigingen.

6

2. Subsidies voor voorbereidingsverblijven
Voor voorbereidingsverblijven is een krediet van € 2.000 voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

Het programma van een voorbereidingsverblijf heeft hoofdzakelijk betrekking op de
inhoudelijke en programmatorische voorbereiding van het werkjaar of kamp.
De activiteit mag niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of via een ander
gemeentelijk subsidiereglement. Wel mogen een voorbereidingsweekend en de organisatie
van vorming gecombineerd worden.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt …?
De subsidie bedraagt € 150 per voorbereidingsverblijf.
Elke jeugdorganisatie heeft slechts éénmaal per jaar recht op deze subsidie.
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3. Subsidies voor kampen
Voor kampsubsidies is een krediet van € 20.000 voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
Een kamp is een verblijf van minstens 1 en maximum 12 overnachtingen. Onder dit kamp wordt ook
een weekend met de groep verstaan. Een buitenlands kamp kan hier tevens onder vallen.
- Het kamp moet minstens 15 deelnemers of 50% van de potentiële deelnemers tussen 3 tot en
met 30 jaar tellen gedurende de ganse duur van het kamp. De overnachting van de
verantwoordelijken ter plaatse ter voorbereiding van het kamp of na het kamp komen niet in
aanmerking.
- Wanneer een jeugdorganisatie binnen een vakantieperiode in leeftijdsgroepen op kamp gaat,
moet minstens 50% van de potentiële deelnemers van deze leeftijdsgroep deelnemen.
- Een jeugdorganisatie kan verschillende keren op kamp gaan en mag voor elk kamp een aparte
subsidieaanvraag indienen.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
Het beschikbare krediet voor kampen wordt over de verschillende jeugdorganisaties verdeeld in
verhouding tot hun totaal gerealiseerde kampovernachtingen.
De totaal gerealiseerde kampovernachtingen zijn de som van het aantal overnachtingen dat iedere
individuele deelnemer maakt tijdens de kampen van de organisatie.
Begeleiders worden ook meegerekend maar keukenpersoneel en technische ploeg niet.
Omwille van de specifieke noden en behoeften voor kampen van jeugdvereniging Akabe Albatros
wordt hun totaal gerealiseerde kampovernachtingen verdubbeld.
Het binnenlands vervoer van de groep naar de kampplaats en terug wordt, wegens de specifieke
noden, voor Akabe Albatros wel vergoed. Deze vergoeding bedraagt 40 % van de vervoerskosten heen
en terug met een maximum van € 300 per jaar. Dit bedrag wordt in minder gebracht van het
beschikbare krediet alvorens dit wordt verdeeld in verhouding tot de totaal gerealiseerde
kampovernachtingen.
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4. Subsidies voor creatieve activiteiten
Voor creatieve activiteiten is een krediet van € 4.000 voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
Specifieke creatieve activiteit:
- Een activiteit die een specifieke vorming beoogt op het vlak van dramatische, manuele,
lichamelijke, verbale en/of muzikale expressie en die aangepast is aan jongeren van 3 tot en
met 30 jaar.
- De activiteit moet georganiseerd worden buiten de schooluren (met uitzondering voor
leerlingenraden).
- De activiteit moet gericht zijn op jongeren tussen 3 en 30 jaar.
- Bij de creatieve activiteit moeten minstens 10 deelnemers aanwezig zijn of 50% van de
potentiële deelnemers.
- De activiteit moet beperkt zijn in tijd en ruimte

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
Voor een specifieke creatieve activiteit:
- 80% van het aangekochte en/of gehuurde materiaal (specifiek voor deze activiteit).
- Per activiteit is er een maximum subsidiebedrag van € 200.
- Het maximum subsidiebedrag voor het onderdeel creatieve activiteiten bedraagt € 600 per
jaar per jeugdorganisatie.
- Bij een samenwerking van twee (of meer) jeugdorganisaties wordt het verkregen
subsidiebedrag verdeeld in mindering gebracht van het maximum van € 600 per jaar bij alle
betrokken meewerkende jeugdorganisaties.

In totaal kan de jeugdorganisatie voor dit subsidieonderdeel dus maximum € 600 aan subsidies
ontvangen.
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5. Subsidies voor sportieve activiteiten
Voor dit subsidieonderdeel kan je 2 soorten subsidies aanvragen:
A. Subsidies voor het organiseren van een sportieve activiteit.
B. Subsidies voor het bijwonen van een sportieve activiteit.
Voor het organiseren en bijwonen van sportieve activiteiten is een krediet van € 5.000 voorzien.

A. Subsidies voor het organiseren van een sportieve activiteit
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
Sportieve organisatie:
De activiteit moet gericht zijn op sport en ontmoeting en aangepast aan jongeren van 3 tot en met
30 jaar.
- De activiteit moet georganiseerd worden buiten de schooluren (met uitzondering voor
leerlingenraden).
- De activiteit moet beperkt zijn in tijd en ruimte.
- De activiteit wordt volledig door de jeugdvereniging georganiseerd, de vereniging voorziet
zelf alle materialen.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
Voor een sportieve organisatie:
- 80% van het aangekochte en/of gehuurde sportmateriaal (specifiek voor deze activiteit).
- Per activiteit is er een maximum subsidiebedrag van € 300.
- Het maximum subsidiebedrag voor het onderdeel organisatie sportieve activiteiten bedraagt
€ 900 per jaar per jeugdorganisatie.
- Bij een samenwerking van twee (of meer) jeugdorganisaties wordt het verkregen
subsidiebedrag verdeeld in mindering gebracht van het maximum van € 900 per jaar bij alle
betrokken meewerkende jeugdorganisaties.
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B. Subsidies voor het bijwonen van een sportieve activiteit
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De activiteit moet gericht zijn op sport en ontmoeting en aangepast aan jongeren van 3 tot
en met 30 jaar.
De activiteit moet georganiseerd worden buiten de schooluren (met uitzondering van
leerlingenraden).
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten er minstens 10 leden of 50% van de
potentiële deelnemers deelgenomen hebben.
De activiteit moet beperkt zijn in tijd en ruimte.
De activiteit vindt plaats op een externe locatie (zwembad, schaatsbaan,…).

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
-

40% van de deelname- en vervoerskosten, bewezen aan de hand van officiële
betalingsbewijzen, met een maximum van € 10 per persoon uitbetaald. Er worden per jaar
maximum 10 sportieve deelnames per jeugdorganisatie gesubsidieerd.
Per activiteit is er een maximum subsidiebedrag van € 250.
Het maximum subsidiebedrag voor het onderdeel bijwonen van sportieve activiteiten
bedraagt € 750 per jaar per jeugdorganisatie.
Bij een samenwerking van twee (of meer) jeugdorganisaties wordt het verkregen
subsidiebedrag verdeeld in mindering gebracht van het maximum van € 750 per jaar bij alle
betrokken meewerkende jeugdorganisaties.

In totaal kan de jeugdorganisatie voor dit subsidieonderdeel dus maximum € 1.650 aan subsidies
ontvangen.
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6. Subsidies voor een aankoop van materiaal ter bevordering van de
algemene jeugdwerking
Voor de aankoop van materiaal ter bevordering van de algemene jeugdwerking is er een budget van
€ 2.000 voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De jeugdorganisatie mag 1 keer per subsidiejaar alle geldige bewijsstukken van een aankoop
van materiaal ter bevordering van de algemene jeugdwerking binnen brengen bij Sport en
Jeugd.
Ook fairtrade producten komen hiervoor in aanmerking.
Het materiaal dient om de algemene werking van de jeugdorganisatie voor het hele jaar te
ondersteunen en gaat niet naar een specifieke activiteit.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De jeugdorganisatie brengt een verslagformulier met de nodige bewijsstukken van de algemene
aankoop binnen bij Sport en Jeugd.

De subsidie bedraagt … ?
-

80% van het aangekochte materiaal.
Voor de algemene aankoop is er een maximumbedrag van € 200 per jeugdorganisatie per
jaar.

In totaal kan de jeugdorganisatie voor dit subsidieonderdeel maximum € 200 aan subsidies
ontvangen.
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7. Subsidies voor culturele activiteiten
Voor dit subsidieonderdeel kan je 2 soorten subsidies aanvragen:
A. Subsidies voor het organiseren van een culturele activiteit.
B. Subsidies voor het bijwonen van een culturele activiteit.
Voor het organiseren en bijwonen van culturele activiteiten is een krediet van € 16.500 voorzien.

A. Subsidies voor het organiseren van een culturele activiteit
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Welke culturele activiteiten komen aan bod?
Organisatie van culturele activiteiten
De culturele activiteit moet deel uitmaken van één van de volgende kunstvormen:
- instrumentale en vocale muziek (o.m. orkesten, koren, pop-, folk-, jazz-, rockgroepen, dj’s,
experimentele muziek e.d.)
- kleinkunst en volksmuziek (zang, cabaret, e.d.)
- toneel en woordkunst (poëzie, voordrachten, lezingen, e.d.)
- ballet en lichaamsexpressie (dans, choreografie, mime, volksdans, klassiek ballet, e.d.)
- poppenspel en professionele kinderanimatie (kindervoorstellingen, clowns, professionele
sprookjesvertellers, e.d.)
- plastische kunsten
- tentoonstellingen allerlei
Zowel culturele voorstellingen met professionele medewerkers, eigen creaties als culturele
‘wedstrijden’ komen voor dit reglement in aanmerking. Ook besteden we meer aandacht aan
verantwoord fuiven.
Verantwoord fuiven
- Wisselbekers: Om milieuvriendelijker te zijn bij de organisatie van je evenement, biedt Sport
en Jeugd het gebruik van wisselbekers aan. Zo verkleint de afvalberg en wordt er ingezet op
duurzaamheid.
- Security: Het gebruik van professionele security neemt een serieuze hap uit het budget bij de
organisatie van een evenement. Om jeugdorganisaties hierin te ondersteunen, wil Sport en
Jeugd tussenkomen in deze meerkost. Uiteraard is het niet verplicht om gebruik te maken
van een erkende firma en mag je nog steeds je eigen security samenstellen. Een overzicht
van erkende bewakingsondernemingen kan je terugvinden op www.vigilis.be. Enkel het
gebruik van een firma die in deze lijst is opgenomen, kan bij dit onderdeel in aanmerking
komen voor subsidiëring.
Fairtrade producten
- Fairtrade producten: Het gebruik van fairtrade producten bij de organisatie van een culturele
activiteit is subsidiabel. Zo willen we jeugdverenigingen stimuleren om voor eerlijke
producten te kiezen.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De activiteit moet georganiseerd worden in Heist-op-den-Berg.
Aan de activiteit moeten minstens 25 personen kunnen deelnemen.
De activiteit moet plaats vinden buiten de schooluren (met uitzondering van leerlingenraden).
De activiteit moet de specifieke werking van de organiserende jeugdorganisatie
overschrijden.
De activiteit moet beperkt zijn in ruimte en tijd.
Voor culturele ‘wedstrijden’ moet minstens 60% van de individuele deelnemers of leden van
de deelnemende groepen jonger dan 31 jaar zijn.
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Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
Organisatie van culturele activiteiten
- 50 % van de gemaakte kosten: huur materiaal, huur zaal (enkel zaalhuur en verbruik
nutsvoorzieningen), acteur, muzikanten, …
- Per activiteit is er een maximum bedrag van € 1.000. Voor jeugdhuizen is dit maximumbedrag
€ 1.500.
- Elke jeugdorganisatie kan maximum € 2.000 euro per jaar aan subsidies ontvangen voor dit
onderdeel. Voor de 3 Heistse jeugdhuizen is het maximum € 3.000.
- Bij een samenwerking van twee (of meer) jeugdorganisaties wordt het verkregen
subsidiebedrag verdeeld in mindering gebracht van het maximum van € 2.000 (of voor
jeugdhuizen € 3.000) per jaar bij alle betrokken meewerkende jeugdorganisaties.
- Extra bij deze maximum bedragen komen nog de subsidies voor het verantwoord fuiven en
het gebruik van fairtrade producten.
Verantwoord fuiven
- Voor het gebruik van de wisselbekers van Sport en Jeugd wordt een forfaitair bedrag van € 75
toegekend. Maximum 2x per jaar per jeugdorganisatie kan er van deze subsidie gebruik
gemaakt worden.
-

Bij het huren van een vergunde professionele securityfirma wordt 80% van de officiële
facturen toegekend met een maximum van € 600 per jaar. Deze subsidie kan maximum 1 keer
per jaar per jeugdorganisatie worden toegekend.

Fairtrade producten
- Voor het gebruik van fairtrade producten kan er 80 % van de facturen toegekend worden met
een maximum van € 250 per jaar.
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B. Subsidies voor het bijwonen van een culturele activiteit
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Jeugdorganisaties.

Welke culturele activiteiten komen aan bod?
Voor het bijwonen van culturele activiteiten kunnen subsidies aangevraagd worden.
De culturele activiteit moet deel uitmaken van één van de volgende kunstvormen:
- instrumentale en vocale muziek (o.m. orkesten, koren, pop-, folk-, jazz-, rockgroepen, dj’s,
experimentele muziek e.d.)
- kleinkunst en volksmuziek (zang, cabaret, e.d.)
- toneel en woordkunst (poëzie, voordrachten, lezingen, e.d.)
- ballet en lichaamsexpressie (dans, choreografie, mime, volksdans, klassiek ballet, e.d.)
- poppenspel en professionele kinderanimatie (kindervoorstellingen, clowns, professionele
sprookjesvertellers, e.d.)
- plastische kunsten
- tentoonstellingen allerlei

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De activiteit moet plaats vinden buiten de schooluren (met uitzondering van leerlingenraden).
De jeugdorganisatie moet met minstens 10 leden op stap zijn of 50% van de potentiële
deelnemers.
De activiteit moet beperkt zijn in ruimte en tijd.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De activiteit moet ten laatste één week vooraf via een aanvraagformulier worden aangevraagd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet het verslag worden binnen gebracht bij Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegegeven.

De subsidie bedraagt … ?
In het geval van het bijwonen van culturele activiteiten in groep:
- 40% van de inkom- en vervoerskosten, bewezen aan de hand van officiële betalingsbewijzen,
met een maximum van € 10 per persoon.
- Per activiteit is er een maximum subsidiebedrag van € 150.
- Het maximum subsidiebedrag voor het bijwonen van een culturele activiteit bedraagt € 500
per jaar per jeugdorganisatie.

In totaal kan de jeugdorganisatie voor het subsidieonderdeel culturele activiteiten dus maximum
€ 3.500 aan subsidies ontvangen. Voor de jeugdhuizen is dit maximum € 4.500.
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8. Subsidies voor Maatschappelijk Waardevolle en
Gemeenschapsvormende Projecten
Voor maatschappelijk waardevolle en gemeenschapsvormende projecten is een krediet van € 8.000
voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Erkende Jeugdorganisaties

Elke erkende jeugdvereniging kan op 2 manieren subsidies aanvragen bij dit subsidieonderdeel. Als
een jeugdvereniging een eigen project wil indienen dan kan dit onder de voorwaarden van een
maatschappelijk waardevol project. Als een jeugdvereniging een project uit de gemeentelijke lijst
wil uitvoeren dan kan dit onder de gemeenschapsvormende projecten. Beide vormen worden
hieronder verder toegelicht.
Jeugdverenigingen maken zelf de keuze voor een gemeenschapsvormend en/of maatschappelijk
waardevol project.

A. Maatschappelijk waardevolle projecten
Maatschappelijk waardevolle projecten zijn eigen projecten die een bijdrage leveren aan de
maatschappij op vlak van milieu, duurzaamheid en sociale cohesie.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voor een maatschappelijk waardevol
project?
-

Het project moet buiten de reguliere werking vallen.
Het project moet doorgaan in Heist-op-den-Berg.
Er moet een samenwerking zijn met een andere partner, deze partner kan de doelgroep zijn
of de organisator van de activiteit (KWB, natuurpunt, den draai, RVT Berkenhof, …).
Per maatschappelijk waardevol project kunnen er door Sport en Jeugd bijkomende
voorwaarden gesteld worden waaraan men moet voldoen vooraleer het project wordt
goedgekeurd.
Buiten deze subsidie mag de jeugdvereniging geen andere subsidies ontvangen voor dit
project.
Bij inzamelprojecten moeten de ingezamelde goederen of financiële middelen integraal
naar een goed doel gaan na aftrek van eventuele gemaakte kosten (bv. huur zaal).
Winst maken mag niet het doel zijn van het project.
Bij een project waar inkomsten zijn ontvangen moet de jeugdvereniging een
overschrijvingsbewijs bij het verslag toevoegen waarop het bedrag staat dat aan een goed
doel wordt geschonken.
Puntenverdeling
o 0,5 punt = een project van min 6 deelnemers dat tussen de 1,5 en 3 uur duurt
o 1 punt = een project van min 6 deelnemers dat tussen de 3 en 6 uur duurt
o 2 punten = een project van min 6 deelnemers dat langer dan 6 uur duurt
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B. Gemeenschapsvormende projecten
Gemeenschapsvormende projecten zijn projecten die georganiseerd worden door gemeentelijke
diensten en die een gemeenschapsvormend aspect hebben.
Gemeenschapsvormende projecten zijn projecten waar de nadruk ligt op het samenbrengen van
mensen, verbetering van de leefbaarheid, een goed doel, duurzaamheid of prestaties die de buurt
ten goede komen.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voor gemeenschapsvormende
projecten?
-

De activiteiten moeten uitgevoerd worden zoals ze beschreven staan in de gemeentelijke
lijst.
Buiten deze subsidie mag de jeugdvereniging geen andere subsidies ontvangen voor dit
project.
De jeugdvereniging haalt geen extra inkomsten door mee te werken aan dit project.
Bij inzamelprojecten moeten de ingezamelde goederen of financiële middelen naar een
goed doel gaan.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
Jeugdafdelingen kunnen vanaf 31 oktober tot 30 november al hun aanvragen indienen bij Sport en
Jeugd (yca@heist-op-den-berg.be).
-

De aanvragen moeten volledig zijn.
Bij een gelijktijdige aanvraag van verschillende jeugdverenigingen/jeugdafdelingen voor
hetzelfde project krijgt de jeugdverenging/jeugdafdeling die eerst een volledige en
correcte aanvraag indiende het project.
Jeugdverenigingen kunnen jaarlijks maximum 2 punten verdienen met de mwp’s en/of gvp’s
die ze indienen.
Het bewijs van contact met de partner, gemeentelijke dienst of derde partij moet
toegevoegd zijn aan de aanvraag.
Na uitvoering van het project moet het verslag binnen de maand bij Sport en Jeugd zijn.

De subsidie bedraagt …?
-

Na aanvraag van alle projecten wordt het voorzien bedrag van € 8.000 verdeeld onder alle
uitgevoerde projecten.
Per project van 2 punten is er een subsidiebedrag van maximum € 1.000, per project van 1
punt een maximum van € 500 en een half punt een maximum van € 250.
Bij een samenwerking van twee erkende jeugdverenigingen wordt het verkregen
subsidiebedrag gelijk verdeeld onder de verschillende meewerkende
jeugdverenigingen/jeugdafdelingen.
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9. Werkingssubsidies
Voor werkingssubsidies is een krediet van € 15.000 voorzien.

Wie kan een werkingssubsidie aanvragen?
Alle erkende Heistse jeugdverenigingen.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
-

Ten laatste op 1 november moet een aanvraag voor werkingssubsidies ingediend worden bij
Sport en Jeugd.
Deze aanvraag moet ieder jaar opnieuw vergezeld zijn van:
o Een werkingsverslag van het laatste werkjaar.
o Een financieel verslag van het laatste werkjaar.
o Een overzicht van alle leiding of bestuursleden met vermelding van de gevolgde
scholing en bijscholing.
o Een kopie van een officiële lijst van leden en verantwoordelijken van het voorbije
werkjaar (zoals die werd doorgegeven aan de koepel van de jeugdorganisatie).
o Inlichtingen over de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen).
o Een attest van elk brevet.

De subsidie bedraagt … ?
Het beschikbare krediet wordt over de verschillende jeugdverenigingen verdeeld in verhouding tot
hun ledenaantal en leidingaantal zoals hieronder aangegeven.
Subsidieerbaar zijn:
- Voor jeugdverenigingen: leden tussen 3 en 25 jaar, begeleiding tot en met 30 jaar en een
volwassen ondersteuner.
- Voor jeugdhuizen: leden tussen 14 en 25 jaar, bestuurs- en kernleden tot en met 30 jaar. De
leden moeten in het bezit van een lidkaart zijn.
60% van het budget wordt verdeeld volgens het aantal leden van alle jeugdverenigingen en 40% van
het budget wordt verdeeld volgens het aantal begeleiding of bestuurs- en kernleden van alle
jeugdverenigingen, rekening houdend met hun vormingsgraad.
Begeleiding of bestuur krijgen voor het hoogste behaalde attest/diploma volgend punt:
- personen zonder brevet
1
- personen met het brevet animator
2
- personen met het brevet hoofdanimator
3
- personen met een pedagogisch diploma
3
- personen met het brevet instructeur
4
- personen met het brevet hoofdinstructeur
5
- personen met het brevet EHBO-eerstehulpverlener
+1 (bij de factor die men al heeft)
- personen die optreden als volwassen ondersteuner
+1 (onafhankelijk van het aantal
ondersteuners en onafhankelijk van het aantal leiding)
Elke vereniging kan maximum € 4.000 per jaar krijgen.
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10. Subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur
Voor dit subsidieonderdeel kan je 2 soorten subsidies aanvragen:
A. Subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur
B. Subsidies voor aanpassingen m.b.t. brandblusapparaten, gas- en elektriciteitsinstallatie
Voor subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur is er € 4.000 voorzien.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Erkende Heistse jeugdverenigingen

Aan welke algemene voorwaarden moet voldaan zijn?
Bij dit subsidieonderdeel horen enkele algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
De algemene voorwaarden:
- De jeugdlokalen moeten in Heist-op-den-Berg liggen en bestemd zijn voor Heistse erkende
jeugdverenigingen. Deze jeugdvereniging moet de lokalen doorlopend in gebruik hebben en
instaan voor het beheer ervan.
- Deze subsidieregeling is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur of het
OCMW aan de betrokken jeugdorganisatie verhuurd worden.
- De subsidies worden toegekend aan de jeugdvereniging zelf of aan een vereniging met
rechtspersoonlijkheid die instaat voor de bouwwerken (bv een vzw).
- De werken moeten voldoen aan de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en dus over de
noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen beschikken.
- Het uitvoeren van de werken mag ook door een andere instantie of overheid gesubsidieerd
worden zolang dit toegestaan is binnen de subsidiereglementen van deze instanties of
overheden.
- De aanvrager van deze subsidies moet te allen tijde de technische en financiële controle van
het gemeentebestuur en zijn aangestelden op de werken toelaten.
- Voor de afwerking van een reeds ingediend project mogen geen nieuwe subsidies aangevraagd
worden binnen de termijn van 9 jaar.

Aan welke bijkomende voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De maximumsubsidie per jeugdvereniging vernoemd onder onderstaande punten mag over een
periode van 5 jaar niet meer dan € 12.500 bedragen.
De subsidie voor kleine aanpassingen van jeugdlokalen is voor dezelfde lokalen niet
combineerbaar met de andere subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten (zie verder in dit
reglement) en dit gedurende vijf jaar.

A. Subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur
Welke aanpassingen komen in aanmerking?
Er komen verschillende aanpassingen in aanmerking, die hieronder worden opgesomd. De aanvrager
mag voor het uitvoeren van zijn aanpassingswerken gelijktijdig beroep doen op deze verschillende
onderdelen.
-

-

Kleine onderhoudswerken: Dit zijn onderhoudswerken aan het gebouw en het terrein zonder
stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels
en daken. Deze werken zijn vrijgesteld van vergunning.
o Volgende investeringen komen in aanmerking: herstel van ramen en sloten,
inbraakpreventie, herstel verlichting, vochtbehandeling, herstel na water- of
windschade, …
Investering in toegankelijkheid: Dit zijn investeringen aan het gebouw en/of terrein om de
toegankelijkheid voor bv personen met een beperking te verbeteren.
o Volgende investeringen komen in aanmerking: aanpassing sanitair, voorzien van
verharde toegangsweg, lokalen toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, …
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-

-

Investering in duurzaamheid: Dit zijn investeringen aan het gebouw en/of terrein of mobiele
installaties ter verbetering van de duurzaamheid.
o Volgende investeringen komen in aanmerking: plaatsing dak- of vloerisolatie, plaatsen
van hoogrendements beglazing, plaatsen van een condensatieketel of energiezuinige
kachels of een warmtepomp voor de verwarming van lokalen, het plaatsen van een
regenwaterput waarop minstens één toilet aangesloten is voor hergebruik van het
regenwater, het plaatsen van waterzuinige toiletten of toiletten die worden
doorgespoeld met regenwater, het plaatsen van spaardouchekoppen,
energieopwekkende systemen,…
Investering in veiligheid: Dit zijn investeringen aan het gebouw en/of terrein ter verbetering
van de veiligheid.
o Volgende investeringen komen in aanmerking: opmaak evacuatieplan

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
-

-

De betrokken jeugdvereniging licht Sport en Jeugd ten laatste één maand vooraf in over de
geplande werken.
De aanvraag wordt ingediend bij Sport en Jeugd d.m.v. een hiervoor bestemd
aanvraagformulier, samen met een beschrijving van de werken, een kostenraming en de
nodige stukken.
Na een eventueel bezoek ter plaatse van Sport en Jeugd neemt het college na advies van
Sport en Jeugd en de jeugdraad een principebesluit over de toekenning van de toelage.
Na uitvoering van de werken legt de jeugdvereniging voor echt verklaarde facturen voor
samen met het hiervoor bestemd verslagformulier. Deze facturen mogen zowel betrekking
hebben op uitgevoerde werken als geleverde materialen.
Sport en Jeugd controleert zo nodig de uitgevoerde werken met bijstand van de
gemeentelijke technische dienst en/of de toegankelijkheidsambtenaar.
Voor investering in toegankelijkheid geldt er een bijkomende voorwaarde: de investering
moet minstens voldoen aan de eisen die gesteld worden door het Centrum voor
Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (www.provant.be) of een andere gelijkaardige
instantie.
Voor investering in duurzaamheid geldt er een bijkomende voorwaarde: de investering moet
minstens voldoen aan de eisen die gesteld worden in de huidige reglementering op vlak van
duurzaamheid.

B. Subsidies voor aanpassingen m.b.t. brandblusapparaten, gas- en
elektriciteitsinstallatie
Welke aanpassingen komen in aanmerking?
Investering in veiligheid: Dit zijn investeringen aan het gebouw en/of terrein ter verbetering van de
veiligheid. Dit zijn o.a. aanpassingen op basis van opmerkingen na keuring van brandblusapparaten
en gas- en elektriciteitsinstallaties.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
De jeugdvereniging brengt een verslagformulier met de nodige bewijsstukken van de aanpassingen
met betrekking tot brandblusapparaten, gas- en/of elektriciteitsinstallatie binnen bij Sport en
Jeugd.

De subsidie voor kleine aanpassingen infrastructuur (onderdeel A+B) bedraagt …?
-

De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens € 500 bedragen om recht op
subsidie te geven. (niet van toepassing voor onderdeel B)
De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 4.000.
Uitzondering: opmaak van een evacuatieplan: deze subsidie bedraagt standaard € 250 (of het
factuurbedrag indien de factuur minder bedraagt).
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11. Subsidie ter uitrusting van jeugdhuizen
Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Erkende Heistse jeugdhuizen.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
-

De maximumsubsidie per jeugdhuis vernoemd onder onderstaande punten mag over een
periode van 5 jaar niet meer dan € 3.000 bedragen.
De jeugdlokalen moeten in Heist-op-den-Berg liggen en bestemd zijn voor Heistse erkende
jeugdverenigingen. Deze jeugdvereniging moet de lokalen doorlopend in gebruik hebben en
instaan voor het beheer ervan.
De subsidies worden toegekend aan de jeugdvereniging zelf of aan een vereniging met
rechtspersoonlijkheid die instaat voor de bouwwerken (bv een vzw).
De aanvrager van deze subsidies moet te allen tijde de technische en financiële controle van
het gemeentebestuur en zijn aangestelden op de werken toelaten.
Voor de afwerking van een reeds ingediend project mogen geen nieuwe subsidies aangevraagd
worden ook al is de termijn van 9 jaar overschreden.

Welke uitrusting maatregelen komen in aanmerking?
-

Investeringen in materiaal specifiek voor de werking van een jeugdhuis: Aankoop van
vaststaand licht- en geluidsmateriaal, aankoop geluidsbegrenzer, spots, mengpaneel, boxen,
geluidsisolatie, PA, … op voorwaarde dat deze aankopen vast deel zullen uitmaken van het
jeugdhuis en niet zomaar verplaatsbaar zijn.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
-

De betrokken jeugdorganisatie licht Sport en Jeugd ten laatste één maand vooraf in over de
geplande aankopen.
De aanvraag wordt ingediend bij Sport en Jeugd d.m.v. een hiervoor bestemd
aanvraagformulier, samen met een beschrijving van de aankopen, een kostenraming en de
nodige stukken.
Na een eventueel bezoek ter plaatse van Sport en Jeugd neemt het college na advies van
Sport en Jeugd en de jeugdraad een principebesluit over de toekenning van de toelage.
Na uitvoering van de aanpassingen legt het jeugdhuis voor echt verklaarde facturen voor
samen met het hiervoor bestemd verslagformulier. Deze facturen mogen zowel betrekking
hebben op uitgevoerde werken als geleverde materialen.
Sport en Jeugd controleert zo nodig de uitgevoerde aanpassingen.

De subsidie bedraagt …?
-

De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens € 500 bedragen om recht op
subsidie te geven.
De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 1.000.
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12. Subsidies voor nieuwbouw en renovatie
A. Infrastructuursubsidies
In de huidige legislatuur wordt 6 keer € 25.000 voorzien voor minimum 6 nieuwbouw- of
renovatieprojecten. Dit budget wordt voorzien in de begroting van Sport en Jeugd op basis van
aanvraag. Nieuwbouw- of renovatieprojecten kunnen langer dan één jaar duren waardoor de
uitbetaling van de subsidie over verschillende jaren kan gebeuren.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Erkende Heistse jeugdverenigingen

Aan welke bijkomende voorwaarden moet voldaan zijn?
-

-

De jeugdvereniging moet de gronden waarop gebouwd wordt in eigendom hebben of recht
van opstal of erfpacht hebben voor de duur van minstens 27 jaar. In geval van renovatie dient
de jeugdvereniging nog minstens 10 jaar eigenaar te zijn van de gebouwen waaraan de werken
worden uitgevoerd.
Indien de jeugdlokalen gebruikt worden door meerdere erkende jeugdverenigingen met een
zelfstandige en afzonderlijke werking, worden de maximum toegekende bedragen verhoogd
met 60%, waarbij de maximum percentages moeten gerespecteerd worden.
De infrastructuursubsidies voor jeugdlokalen zijn voor dezelfde lokalen niet combineerbaar
met de andere subsidiemogelijkheden vermeld in het onderdeel ‘kleine aanpassingen
infrastructuur en dit gedurende vijf jaar.
De maximumsubsidie per jeugdvereniging mag over een periode van 9 jaar niet meer dan €
25.000 bedragen.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
-

-

De betrokken jeugdvereniging licht Sport en Jeugd zo snel mogelijk en ten laatste op 1
mei voorafgaand aan het jaar waarin ze willen bouwen of renoveren in.
De aanvraag wordt ingediend bij Sport en Jeugd d.m.v. een hiervoor bestemd
aanvraagformulier, samen met een beschrijving van de werken, een kostenraming en de
nodige stukken.
Na een eventueel bezoek ter plaatse van Sport en Jeugd neemt het college na advies van
Sport en Jeugd een principebesluit over de toekenning van de toelage.
De aanvrager licht Sport en Jeugd in bij aanvang van de werken. De werken moeten binnen
de 30 maanden na aanvang voltooid zijn.
De subsidie zal in 3 fasen worden uitbetaald (zie verder). Na elke fase moet de vereniging
facturen voorleggen om zo de uitbetaling in 3 fasen te kunnen uitvoeren. Bij deze facturen
dient telkens een verslagformulier toegevoegd te worden.
Na uitvoering van de werken licht de jeugdvereniging Sport en Jeugd hiervan in en legt het
hiervoor bestemd verslagformulier voor.
Sport en Jeugd controleert zo nodig de uitgevoerde werken met bijstand van de
gemeentelijke technische dienst en/of de toegankelijkheidsambtenaar.

De subsidie bedraagt … ?
-

De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens € 10.000 bedragen om recht
te geven op deze subsidie.
- De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 25.000.
- Bij goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt deze
subsidie als volgt uitbetaald:
o 35% van het maximum subsidiebedrag wordt als voorschot uitbetaald.
o Wanneer de vereniging tijdens de bouw- of verbouwingswerken facturen kan
voorleggen die deze 35% omvatten, wordt een tweede schijf van 30% van het
maximum subsidiebedrag uitbetaald
o Wanneer de vereniging facturen kan voorleggen die deze 30% omvatten, wordt het
laatste deel uitbetaald
Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op uitgevoerde werken als geleverde materialen.
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Sport en Jeugd controleert zo nodig de uitgevoerde werken met bijstand van de gemeentelijke
technische dienst en/of de toegankelijkheidsambtenaar.

B. Renteloze lening
In de huidige legislatuur wordt 6 keer € 30.000 voorzien voor minimum 6 nieuwbouw- of
renovatieprojecten. Dit budget wordt voorzien in de begroting van Sport en Jeugd op basis van
aanvraag. Nieuwbouw- of renovatieprojecten kunnen langer dan één jaar duren waardoor de
uitbetaling van de subsidie over verschillende jaren kan gebeuren.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
-

Erkende Heistse jeugdverenigingen

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
-

De betrokken jeugdvereniging licht Sport en Jeugd zo snel mogelijk en ten laatste op 1 mei
voorafgaand aan het jaar waarin ze willen bouwen, renoveren of een grond aankopen in.

Aan welke bijkomende voorwaarden moet voldaan zijn?
Het volledige reglement is op aanvraag te verkrijgen bij Sport en Jeugd.
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13. Overschottenregeling
Wanneer op 30 november nog krediet over is op het subsidieluik ‘Algemene subsidies voor plaatselijk
jeugdwerk’ en op het subsidieluik ‘Subsidies voor infrastructuur’ brengt de jeugdraad advies uit na
voorstel van Sport en Jeugd aan het college van burgemeester en schepenen over de besteding van
dit krediet.
In elk geval zal 30% van het budget van de overschotten evenredig verdeeld worden over het aantal
subsidieonderdelen waarop per jeugdvereniging beroep werd gedaan voor 15 november.
De besteding van de overige 70% wordt na voorstel van Sport en Jeugd via een advies van de jeugdraad
aan het college van burgemeester en schepenen doorgegeven.
Het subsidieonderdeel ‘Subsidies voor nieuwbouw en renovatie’ wordt niet mee opgenomen in de
overschottenregeling.
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GOEDGEKEURD
Zitting van 17 december 2019
Samenleving - Sport en Jeugd

Gemeenteraad
Besluit
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2019_GR_00339

Subsidiereglement 'Plaatselijk jeugdwerk 2020-2025' 2.078.51

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Eric Verbist, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de
heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het bestaande reglement 'plaatselijk jeugdwerk' en latere wijzigingen.
Argumentatie
De gemeente wil met dit subsidiereglement een ondersteuning bieden aan de Heistse
jeugdverenigingen, met het doel hun werking te ondersteunen.
Projecten met een vaste subsidie, budget voor de jeugdraad én voor de megascholen werden uit het
reglement gehaald en apart aangevraagd in de meerjarenplanning om zo meer transparantie in de
verschillende budgetten te realiseren. Deze aanpassing werd in het reglement doorgevoerd en
resulteert in volgende onderdelen:
 Algemene subsidies voor plaatselijk jeugdwerk: 80.000 euro
 Subsidies voor infrastructuur: 5.000 euro
 Subsidies voor bouwprojecten: op aanvraag
Het reglement bestaat uit volgende onderdelen:
Algemene subsidies voor plaatselijk jeugdwerk
1. Subsidies voor vorming van jongeren en jeugdbegeleiders: 7.500 euro
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Subsidies voor voorbereidingsverblijven: 2.000 euro
Subsidies voor kampen: 20.000 euro
Subsidies voor creatieve activiteiten: 4.000 euro
Subsidies voor sportieve activiteiten: 5.000 euro
Subsidies voor een aankoop t.b.v. de algemene jeugdwerking: 2.000 euro
Subsidies voor culturele activiteiten: 16.500 euro
Subsidies voor MWP/GVP: 8.000 euro
Werkingssubsidies: 15.000 euro

Subsidies voor infrastructuur
1. Subsidies voor kleine aanpassingen infrastructuur: 4.000 euro
2. Subsidies ter uitrusting van jeugdhuizen: 1.000 euro
Subsidies voor bouwprojecten
1. Subsidies voor nieuwbouw en renovatie: op aanvraag
Overschottenregeling
1. Overschottenregeling
Juridische grond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
De subsidies worden verrekend op raming R000891 en raming R000893.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Sven Lambrechts;
Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans; Tim Teurfs; Bart
Van Asten; Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van
Thielen; Luc Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst;
Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
 2 onthouding(en): Jan Baestaens; Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde subsidiereglement '2020-2025 plaatselijk jeugdwerk'
goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2
Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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