
BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIES 
 
Artikel 5 
Het stadsbestuur kan een subsidie toekennen aan jeugdverenigingen voor hun werking. De 
basis- en werkingssubsidies worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten van 
het afgelopen werkjaar (de periode die loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 
augustus van het lopende jaar), rekening houdende met de bepalingen uit artikel 3.  
 
Artikel 6 
De jeugdverenigingen die basis- en werkingssubsidies wensen te ontvangen dienen voor 30 
september een aanvraag in te dienen op de daartoe bestemde formulieren die te bekomen 
zijn bij het stadsbestuur. 
Met laattijdige aanvragen, dit is na 30 september, zal geen rekening gehouden worden. 
 
Artikel 7 
Het budget voor de basis- en werkingssubsidies bedraagt 17,2 % van de totale subsidies 
voor het jeugdwerk, eventueel vermeerderd met de resterende kredieten van de 
vormingssubsidies, kampsubsidies, projectsubsidies en lokalensubsidies. Dit bedrag wordt 
onderverdeeld in enerzijds de basissubsidie (30 % van de totale basis- en 
werkingssubsidies) en anderzijds de werkingssubsidie (70 % van de totale basis- en 
werkingssubsidies).  
 
AFDELING 1: BASISSUBSIDIE 
 
Artikel 8 
De basissubsidie wordt onder alle erkende jeugdverenigingen op gelijke wijze verdeeld door 
het bedrag van de basissubsidie te delen door het aantal aanvragende jeugdverenigingen 
van de basissubsidie, rekening houdende met de bepalingen uit art. 3.   
 
AFDELING 2: WERKINGSSUBSIDIE 
 
Artikel 9 
De toelagen voor de gewone werking worden verdeeld via een puntensysteem. 
Volgende punten worden hierbij toegekend: 
1. voor deskundige begeleiding: per begeleider met attest animator in het jeugdwerk of een 
attest afgeleverd door een erkende organisatie en specifiek voor de doelgroep van de 
jeugdvereniging: 10 punten (een bewijs - ofwel nummer attest ofwel kopie van het attest of 
deelname aan de cursus - dient bij de aanvraag te worden gevoegd); met een max. van 10 
punten per schijf van 8 leden 
2. voor het aantal leden: per lid 1 punt; 
3. voor het gemiddeld aantal ledenbijeenkomsten per werkjaar dat loopt van 1 september tot 
31 augustus: 
- wekelijks: 50 punten 
- 2-wekelijks: 25 punten 
- maandelijks: 12 punten 
4. deelname aan sociale of gemeentelijke activiteiten: 5 punten per activiteit met een max. 
van 50 punten; 
sociale activiteiten: i.v.m. ontwikkelingshulp, migranten, milieu, bejaarden, andersvaliden 
gemeentelijke activiteiten: bijwonen jeugdraad, Te Deum, herdenking  Wapenstilstand 
5. begeleiding van / hulp bij sociale of gemeentelijke activiteiten: 15 punten per activiteit met 
een max. van 150 punten; 
voorwaarde: een actieve inbreng is vereist: bvb. Zapdag, zwerfvuilactie, 11.11.11-actie 
6. voor de uitgave van een tijdschrift dat minstens 4 X per jaar verschijnt: 50 punten (als 
bewijs een publicatie bij de aanvraag voegen). 
 



Artikel 10 
Berekening van de werkingssubsidies: 
- eerst wordt een som gemaakt van het aantal punten bekomen door alle                                          
verenigingen volgens het puntensysteem omschreven in art. 9 
- dan wordt de werkingssubsidie gedeeld door dit totaal aantal punten, dit quotiënt drukt de 
geldwaarde van één punt uit   
- tot slot wordt het aantal per jeugdvereniging bekomen punten vermenigvuldigd met de 
geldwaarde van één punt.   
Aldus bekomt men het totale bedrag van de per organisatie toe te kennen subsidie. 
 


