REGLEMENT
SUBSIDIES VOOR JEUGDVAKANTIE 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 SintTruiden.
• 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
De voorgenoemde verenigingen kunnen jaarlijks éénmaal (na de jeugdvakantie en vóór 30 september),
met de daarvoor voorziene formulieren, een aanvraag indienen om subsidies te bekomen voor de
organisatie van een (zowel binnen- als buitenlandse) jeugdvakantie. Zij dienen te voldoen aan de
volgende criteria:
art. 3.1: De jeugdvakantie duurt tenminste 4 overnachtingen en vindt plaats tijdens een
schoolvakantie.
art. 3.2: Tijdens de duur van de jeugdvakantie beschikt de vereniging over minimum 1
gekwalificeerde begeleid(st)er per 15 deelnemers.
art. 3.3:
Onder ‘gekwalificeerd’ wordt verstaan:
· ofwel beschikken over een attest, toegekend door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd (kopie van attest éénmalig
toevoegen).
· ofwel tenminste 20 jaar zijn en min. 3 jaar leidinggevende ervaring in het jeugdwerk
kunnen aantonen.
art. 3.4: De jeugdvakantie mag niet plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Truiden.
art. 3.5: Op de jeugdvakantie zijn tenminste 15 deelnemers aanwezig, van wie 2/3 jonger is dan
25 jaar.
art. 3.6: De vereniging vernoemt in de aanvraag de verblijfplaats en/of de gegevens van de
contactpersoon van de verblijfplaats (bij trekkampen de slaapplaatsen vernoemen).
art. 3.7: Indien de vereniging in diverse deelgroepen op verschillende jeugdvakanties gaat,
worden de jeugdvakanties gegroepeerd en vervolgens getoetst aan de voorgaande criteria.
Art. 4: Berekening
De subsidie voor de organisatie van een jeugdvakantie wordt bepaald op basis van de gegevens en
volgens dit puntensysteem:
• 1 punt per deelnemer met een max. van 50 punten (deelnemers= kinderen, leiding, kookploeg,...)
• 15 punten x aantal nachten dat deelnemers aanwezig zijn
• 30 punten x aantal gekwalificeerde begeleiding
• 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: 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
JEUGDVAKANTIE 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

Deelnemers (begeleiding en leden)
Aantal begeleiding (leiding, proost, keukenploeg):
Aantal deelnemers:

q

Lijst van leden, begeleiding en medewerk(st)ers die hebben deelgenomen aan het
jeugdkamp (Naam en voornaam, functie (lid, leid(st)er, kookploeg), adres, geboortejaar

q

Lijst van gekwalificeerde leid(st)ers (attest animator of pedagogisch diploma of 3 jaar in
leiding)

3. Datum en kampplaats
§

Indien de hele groep aan het jeugdkamp kon deelnemen: vul hier in!

Duur van het kamp:

van . . . / . . . / . . . tot . . . / . . . / . . . = . . . dagen

Naam en adres kampplaats:
Naam eigenaar:

§

Indien het jeugdkamp gericht is naar een deel (meerdere afdelingen/takken) van de groep.

Afdeling:
Naam eig.:
Adres verblijf:

Afdeling:
Naam eig.:
Adres verblijf:

Periode: van . . ./ . . ./. . . tot . . . / . . ./ . . .
Aantal dagen: . . . dagen

Periode: van . . ./ . . ./. . . tot . . . / . . ./ . . .
Aantal dagen: . . . dagen

Afdeling:
Naam eig.:
Adres verblijf:

Afdeling:
Naam eig.:
Adres verblijf:

Periode: van . . ./ . . ./. . . tot . . . / . . ./ . . .
Aantal dagen: . . . dagen

Periode: van . . ./ . . ./. . . tot . . . / . . ./ . . .
Aantal dagen: . . . dagen

4. Belangrijk
•

Deze aanvraag moet je doen na de jeugdvakantie. Let er wel op dat de aanvraag vóór 30
september in het bezit is van de jeugddienst.

•

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

