REGLEMENT
EXTRA SUBSIDIES JONGERENORGANISATIES EN JEUGDHUIZEN

Art. 1:
De algemene bepalingen zijn ook hier geldig.
Art. 2: Doelgroep
Verenigingen die in aanmerking komen voor deze vorm van ondersteuning zijn de volgende:
• Jeugdkoor Djada, ’t Kliekske , KAJ Sint-Truiden, Jong VLD, JIN-Centrum, Stam Velm,
HU!DA, Jong NV-A, KLJ Zepperen +16, Jong CD&V, Stam Sint-Truiden, Jongsocialisten
Sint-Truiden, Niquipo … met een werking op het grondgebied van Sint-Truiden.
• Lokale initiatieven die een soortgelijke werking hebben als voorgaande verenigingen.
Deze moeten aan de jeugddienst een schrijven richten met duidelijke omschrijving van
het initiatief.
Art. 3: Procedure
• Naast de subsidiëring d.m.v. een nominatief bedrag kunnen de voorgenoemde
verenigingen eveneens een extra subsidie bekomen.
• De aanvraag hiertoe moet vóór 30 september ingediend worden op de jeugddienst, met
de daarvoor voorziene formulieren. De aanvraag peilt naar de inhoudelijke werking en de
continuïteit.
Art. 4: Berekening
Deze extra subsidie wordt bepaald op basis van de gegevens en volgens het puntensysteem:
• 1 punt per ingeschreven lid met een max. van 50 punten
• 15 punten x aantal activiteiten (gehouden tijdens de afgelopen 12 maanden (1 sept. tot
31 augustus) en die duidelijk gericht zijn naar de leden of andere jongeren).
• 30 punten x aantal activiteiten die inhoudelijk gebaseerd zijn op maatschappelijke
welzijnsthema’s en sensibilisering (gehouden tijdens de afgelopen 12 maanden
(1 sept. tot 31augustus).
• max. aantal punten is 500
Indien het puntentotaal scoort:
• tot 199 punten bedraagt het subsidiebedrag 500,00 EUR
• vanaf 200 tot 299 punten bedraagt het subsidiebedrag 750,00 EUR
• vanaf 300 tot 399 punten bedraagt het subsidiebedrag 1.000,00 EUR
• vanaf 400 tot 500 punten bedraagt het subsidiebedrag 1.250,00 EUR
Art 5.: Activiteiten
• De activiteiten moeten aangetoond worden d.m.v. uitnodigingen, verslagen, affiches, ...
• Activiteiten met een winstgevend karakter (bv. fuiven, optredens, ...) komen niet in
aanmerking voor punten.
• De jeugddienst oordeelt of de activiteiten verband houden met de maatschappelijke
welzijnsthema's en sensibilisering.
Art. 6: Slot
Indien de overschotten (waarvan sprake in art. 13 ‘Algemene bepalingen’) niet toereikend zijn om
eventuele tekorten aan te vullen, worden de betoelagingen evenredig in mindering gebracht.

AANVRAAGFORMULIER
EXTRA SUBSIDIES JONGERENORGANISATIES EN JEUGDHUIZEN

1. Identificatie aanvrager
Aanvrager

Vereniging

Naam

Naam

Adres

Adres lokaal

GSM/tel.nr.
E-mail

Rekeningnr.
(IBAN)
Op naam van

Handtekening

Adres

2. Verplichte gegevens/bijlagen (aankruisen!)

q

Activiteitenoverzicht (periode van 1 september tot 31 augustus).
Per activiteit geef je een korte toelichting (naam activiteit, wat, wanneer, waarom, naar
wie gericht) + bewijs (uitnodiging, flyer, verslag,…). Activiteiten met winstgevend karakter
komen niet in aanmerking.

3. Belangrijk
•

De aanvraag voor deze betoelaging moet vóór 30 september binnen zijn bij de jeugddienst.
Aanvragen ontvangen na 30 september worden niet meer behandeld.

•

Het onvolledig of niet juist verstrekken van gegevens kan ertoe leiden dat de aanvraag en
recht op subsidie vervalt.

•

Het al dan niet toekennen van de subsidie gebeurt door het stadsbestuur, op eventueel
advies van de jeugddienst en/of de jeugdraad, rekeninghoudend met de algemene
bepalingen en de bepalingen voorzien in de reglementering.

Voor ontvangst op …..../……../…………

Namens de jeugddienst

