REGLEMENT
SUBSIDIES TRADITIONELE JEUGDWERKINITIATIEVEN EN RANDGROEPJONGEREN

Art. 1:
De algemene bepalingen zijn ook hier geldig.
Art. 2: Doelgroep
Randgroepjongeren: kinderen en jongeren tussen 4 en 30 jaar moeten aan volgende
voorwaarden voldoen:
• Omwille van hun maatschappelijke kwetsbaarheid niet of te weinig kansen krijgen om
deel te nemen aan het jeugdwerk;
• in die hoedanigheid gekend zijn door het OCMW of andere organisaties;
• (langdurig) actief zijn (bevestigd door het jeugdwerkinitiatief);
• en inwoner van Sint-Truiden.
Art. 3: Criteria
Algemene doelstelling: randgroepjongeren trachten te laten participeren aan lokaal jeugdwerk
(traditionele jeugdwerkinitiatieven).
De volgende tussenkomsten komen in aanmerking:
• het lidgeld van randgroepjongeren voor deelname aan jeugdwerkinitiatief;
• het kampgeld van randgroepjongeren voor deelname aan het jaarlijkse kamp
georganiseerd door het jeugdwerkinitiatief;
• de aankoop van uniformen van randgroepjongeren voor de deelname aan het
jeugdwerkinitiatief;
• andere mogelijke kosten (uitstappen,…).
Art. 4: Procedure
• Het jeugdwerkinitiatief dient, per randgroepjongere, een aanvraagformulier in bij de
jeugddienst.
• De jeugddienst – OCMW beoordeelt de aanvraag in overleg met het jeugdwerkinitiatief.
• Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, is er een financiële tegemoetkoming van
maximum 125,00 EUR per randgroepjongere.
• Het jeugdwerkinitiatief moet de kosten verbonden aan de tussenkomsten (zie art. 3)
kunnen bewijzen.
Art. 5: Slot
Indien er eventuele tekorten zijn binnen deze afsprakennota dan worden deze aangevuld met de
overschotten (waarvan sprake in art. 13 ‘Algemene bepalingen’).
Indien deze overschotten niet toereikend zijn, worden de betoelagingen behandeld in volgorde
van ontvangst tot het verstrekte krediet.

AANVRAAGFORMULIER
SUBSIDIES JEUGDWERK EN RANDGROEPJONGEREN

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!)
Gegevens tussenkomst:
q het lidgeld van randgroepjongeren voor deelname aan jeugdwerkinitiatief;
Bedrag:……………………………………………………………………………………
q kampgeld van randgroepjongeren voor deelname aan het jaarlijkse kamp georganiseerd
door het jeugdwerkinitiatief;
Bedrag: ……………………………………………………………………………………
q de aankoop van uniformen van randgroepjongeren voor de deelname aan het
jeugdwerkinitiatief;
Bedrag: ……………………………………………………………………………………
q andere mogelijke kosten (uitstappen,…)… ………………………………………………….
Bedrag: ……………………………………………………………………………………
Totale tussenkomt:……………………

q

Bewijzen van tussenkomsten (in bijlage)

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 maximale tussenkomst van
125,00 EUR.
•
Het al dan niet toekennen van de subsidie gebeurt door het stadsbestuur, op eventueel
advies van de jeugddienst en/of de jeugdraad, rekening houdend met de algemene
bepalingen en de bepalingen voorzien in de reglementering.

Voor ontvangst op …../…./…..

Namens de jeugddienst

