REGLEMENT
SUBSIDIES VOOR JAARWERKING TRADITIONELE EN LOKALE JEUGDWERKINITIATIEVEN

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:
•
•
•

Alle verenigingen behorend tot: VVKSM, Chiro, KSA, VKSJ, KSJ, KLJ, FOS, … met een werking
op het grondgebied van Sint-Truiden.
De volgende lokale initiatieven: JNM, de Gillertjes, … 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.

Wie in kader van dit reglement een subsidie ontvangt, wordt uitgesloten voor de subsidies in kader van
‘Jaarwerking van jongerenorganisaties en jeugdhuizen’.

Art. 3: Procedure
•

•
•

Om in aanmerking te komen voor de ‘subsidies jaarwerking’ moet de vereniging jaarlijks een
aanvraag indienen met de daarvoor voorziene formulieren bij de jeugddienst (vóór 30
september). Na 30 september worden er geen subsidiedossiers meer aanvaard.
De aanvraag moet vergezeld zijn van ofwel de officiële leiding- en ledenlijst (uitgegeven door de
nationale leiding) ofwel de ledenlijst zoals aangenomen door de verzekering.
Er moet eveneens een lijst van de leidingsploeg (naam, adres, e-mail, gsm-nummer) van het
nieuwe werkingsjaar worden doorgegeven.

Art. 4:
Op basis van een volledige aanvraag wordt jaarlijks een nominatief bedrag van 250,00 EUR
overgemaakt op de rekening van de vereniging.
Art. 5: 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 vermindering gebracht.

AANVRAAGFORMULIER
JAARWERKING TRADITIONELE EN LOKALE JEUGDWERKINITIATIEVEN

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

officiële leiding- en ledenlijst (uitgegeven door de nationale leiding) van het voorbije werkjaar

q

lijst van de leidingsploeg (naam, adres, gsm-nummer, e-mailadres) van het nieuwe werkjaar

3. Belangrijk
•

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

•

Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de vereniging een bedrag van 250,00 EUR.

•

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

