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 (/aanmelden)

 Home (/) ● Vrije tijd (/vrije-tijd) ● Kinderen en jongeren (/kinderen-en-jongeren) ● Jeugdclubondersteuning (/jeugdclubondersteuning)
● Subsidies jeugd

Subsidies jeugd
Een jeugdvereniging of jeugdafdeling kan niet enkel draaien op alleen maar de goodwill van het bestuur, de leiding, ... Er is
ook geld nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom worden er onder andere fuiven en eetdagen georganiseerd, wafels of
andere dingen verkocht ten voordele van de jeugdclub.
Daarnaast kan een vereniging een beroep doen op subsidies: geld dat je ontvangt voor het organiseren van allerhande
activiteiten zoals vormingen, sportieve, culturele en creatieve activiteiten en voorbereidingsverblijven.
Wil je het volledige subsidiereglement graag lezen? Dit is verschillend voor:
 jeugdafdelingen (/subsidiereglement-jeugdafdelingen)(jeugdwerking van sport- en cultuurverenigingen)
 jeugdverenigingen (/subsidiereglement-jeugdverenigingen) (alle andere erkende Heistse jeugdorganisaties)
Hieronder kan je ook de nodige aanvraag- en verslagformulieren downloaden. Dien de ingevulde formulieren tijdig in bij
team Sport en Jeugd!
JEUGDVERENIGINGEN
 Aanvraagformulier subsidies jeugdvereniging (/algemeen-jv-nieuw-aanvraagformulierdocx)
 Verslag creatieve activiteit jeugdvereniging (/verslag-jv-creatieve-activiteitdoc)
 Verslag culturele activiteit jeugdvereniging (/verslag-jv-culturele-activiteitdoc)
 Verslag algemene aankoop jeugdvereniging (/verslag-jv-algemene-aankoopdoc)
 Verslag kampen jeugdvereniging (/verslag-jv-kampendoc)
 Verslag organisatie vorming jeugdverenigingen (/verslag-jv-organiseren-van-vormingdoc)
 Verslag sportieve activiteit jeugdvereniging (/verslag-jv-sportieve-activiteitdoc)
 Verslag voorbereidingsverblijf jeugdvereniging (/verslag-jv-voorbereidingsverblijfdoc)
 Aanvraag werkingssubsidies jeugdvereniging (/aanvraag-jv-werkingssubsidies-2019doc)
 Aanvraag subsidie uitrusting jeugdhuizen (/aanvraag-jv-subsidie-ter-uitrusting-van-jeugdhuizendoc)
 Verslag subsidies uitrusting jeugdhuizen (/verslag-jv-subsidie-ter-uitrusting-van-jeugdhuizendoc)
 Aanvraag kleine aanpassingen infrastructuur jeugdvereniging (/aanvraag-jv-infrastructuur-subsidies-groot-en-kleindoc)
 Verslag kleine aanpassingen infrastructuur jeugdvereniging (/verslag-jv-kleine-aanpassingen-infrastructuurdoc)
 A (/aanvraagformulier-mwp)anvraag subsidie MWP/GVP (/aanvraagformulier-mwp)
 Verslag subsidie MWP/GVP (/verslagformulier-mwp-gvp)
 Evaluatie subsidie MWP/GVP (/evaluatie-subsidie-mwp/gvp-jadocx)
JEUGDAFDELINGEN
 Aanvraag subsidies jeugdafdeling (/algemeen-ja-nieuw-aanvraagformulier-1docx)
 Verslag wervingsactiviteit jeugdafdeling (/verslag-ja-wervingsactiviteit-1doc-2)
 Verslag organiseren van een vorming jeugdafdeling (/verslag-organiseren-van-vorming-jeugdafdeling)

 Verslag organiseren van een binnenlands tornooi jeugdafdeling (/verslag-organisatie-binnenlands-tornooijeugdafdeling)
 Verslag algemene aankoop jeugdafdeling (/verslag-ja-algemene-aankoopdoc-2)
 Verslag groepsbevorderende activiteit jeugdafdeling (/verslag-ja-groepsbevorderende-activiteit-1doc-3)
 Verslag kampen jeugdafdeling (/verslag-ja-kampen-1doc-3)
 Verslag voorbereidingsverblijf jeugdafdeling (/verslag-ja-voorbereidingsverblijf-1doc-3)
 Aanvraag werkingssubsidies jeugdafdeling (/aanvraag-jv-werkingssubsidies-2019doc)
 Aanvraag subsidie MWP/GVP (/aanvraag-subsidie-mwp/gvp-jadocx)
 Verslag subsidie MWP/GVP (/verslag-subsidie-mwp/gvp-jadocx)
 Evaluatie subsidie MWP/GVP (/evaluatieformulier-mwp/gvp)
Het lokale bestuur staat ook renteloze leningen toe aan erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven met nieuwbouw- of
renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.
Het reglement en aanvraagformulier vind je hieronder. Breng team Sport en Jeugd tijdig op de hoogte van je plannen. Laat
voor 1 mei weten of je volgend jaar graag gebruik maakt van deze ondersteuning.
 Reglement renteloze lening (/reglement-renteloze-lening-jeugdvereniging)
 Aanvraagformulier renteloze lening (/aanvraagformulier-renteloze-lening-jeugdvereniging)
Heb je vragen over subsidies of renteloos lenen? Spring gerust eens binnen, bel ons of stuur een mailtje.

Sport en Jeugd (/team/sport-en-jeugd-2)
De Sporthal
Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 75 86 57
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be (mailto:sportenjeugd@heist-op-den-berg.be)
Enkel na afspraak
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

●

●

Privacy (/privacy)

Cookievoorkeuren

●

Disclaimer (/disclaimer)

●

Cookies (/cookies)



