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Reglement projectsubsidie jeugd 

Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet het jeugdbeleidsplan 2011-2013; goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 18 oktober 
2010;  
Gelet op het subsidiereglement voor het jeugdwerk, goedgekeurd door de gemeenteraad 
d.d. 30 juni 2008;  
Overwegende dat het huidige subsidiereglement voor het jeugdwerk met betrekking tot de 
projectsubsidie voor interpretatie vatbaar is;  
Overwegende dat het budget met betrekking tot de projectsubsidies voor het jeugdwerk in 
2009 onvoldoende was;  
Overwegende dat één van de prioriteiten opgegeven door de Vlaamse regering voor het 
jeugdbeleidsplan 2011-2013 jeugd en jongerencultuur is;  
Na beraadslaging; 
Beslist:  
 
HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de 
gemeentebegroting, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement subsidieert het 
stadsbestuur Hoogstraten projecten mits te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit 
reglement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: 
- Bijzondere projecten (artikel 4) 
- Culturele evenementen voor jongeren (artikel 5) 
- Kinderdorpsfeesten (artikel 6) 
 
HOOFDSTUK II: Toelage 
 
Artikel 2: Het totale budget voor de projectsubsidie jeugd wordt opgedeeld: 1/3 wordt 
toegewezen aan de Toelage kinderdorpsfeesten en 2/3 aan de Toelage bijzondere projecten 
en de Toelage culturele evenementen voor jongeren.  
 
Bij eventuele overschotten binnen het krediet voor de Toelage aan kinderdorpsfeesten (art. 
4) worden deze overgedragen naar de Toelage bijzondere projecten (art. 2) en  Toelage 
culturele evenementen voor jongeren.  
Bij eventuele overschotten binnen het krediet voor Toelage bijzondere projecten (art. 2) en  
Toelage culturele evenementen (art. 3) voor jongeren worden deze overgedragen naar de 
basis -en werkingssubsidies voor het jeugdwerk.  
 
Indien het krediet voor Toelage kinderdorpsfeesten (art. 4) of het krediet voor Toelage 
bijzondere projecten (art. 2) en  Toelage culturele evenementen voor jongeren  ontoereikend 
blijkt, worden de toelagen voor projecten binnen deze kredieten procentueel evenredig 
verminderd.  
 
De toelage per project bedraagt 75% van de bewezen kosten.  
 
Indien het project in aanmerking komt voor een Toelage bijzondere projecten (art. 2) of een 
Toelage culturele evenementen voor jongeren (art. 3) wordt de maximum toelage vastgelegd 
op 500 euro. Indien bij de verwezenlijking van het evenement een samenwerking tussen 
erkende of tijdelijk erkende jeugdverenigingen tot stand komt wordt het maximum 
opgetrokken tot 750 euro.  
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Bij de berekening van de Toelage voor de kinderdorpsfeesten (art. 4)  wordt het totale krediet 
voor de kinderdorpsfeesten (1/3) gedeeld door het aantal aanvragen, met een maximum van 
150 euro per aanvrager. 
 
Voor alle projecten komen kosten met betrekking tot drank, voeding en zaken die verkocht of 
geschonken worden, niet in aanmerking voor subsidiëring.  
 
HOOFDSTUK III: Voorwaarden die voor alle categorieën gelden 
 
Artikel 3:  Van eenzelfde aanvrager kunnen maximaal twee projectaanvragen per jaar 
worden goedgekeurd.  
 
HOOFDSTUK IV: Voorwaarden per categorie  
 
Artikel 4: Bijzondere projecten 
De Toelage bijzondere projecten is bedoeld voor uitzonderlijke initiatieven voor de jeugd. Om 
voor de subsidiëring in aanmerking te komen moet een project aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
 
§1. Voorwaarden:  
Inhoud:  
Als bijzonder project wordt beschouwd: een in tijd en ruimte beperkt initiatief, dat zich 
afspeelt binnen een tijdspanne van maximum 12 maanden.  

 eenzelfde of soortgelijk project kan, ongeacht de aanvrager, maximaal drie 
achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden;  

 een project overstijgt de normale werking van een vereniging 

 de activiteiten hebben een vernieuwend en experimenteel karakter 

 op alle publiciteit moet het logo van het stadsbestuur Hoogstraten worden vermeld.   
Doelgroep: 
Het project moet zich richten tot een doelgroep die voor meer dan de helft bestaat uit 
kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar en moet openstaan voor iedereen.  
Organisator: 
Het project wordt georganiseerd door:  

 ofwel een erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse jeugdvereniging  

 ofwel een samenwerkingsverband tussen erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse 
jeugdverenigingen 

 ofwel de gemeentelijke jeugdraad  

 ofwel een groep kinderen en/of jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit 
project organiseren. De initiatiefnemers zijn voor 2/3 jonger dan 25 jaar en voor 2/3 
inwoner van de gemeente Hoogstraten.  

Doelstelling: 
De doelstelling, het onderwerp en de methode van het project getuigen duidelijk van een 
opvoedkundige waarde:  

 ze sluiten aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren 

 ze zijn georganiseerd vanuit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied 
voor democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit 
blijken;  

 de organisatie van of deelname aan het project heeft geen winstoogmerk. 
 

Artikel 5: Culturele evenementen voor jongeren 
De Toelage culturele evenementen voor jongeren is bedoeld voor initiatieven, die kinderen 
en jongeren laten genieten van en participeren aan cultuur. Om voor de subsidiëring in 
aanmerking te komen moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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§1. Voorwaarden:  
Inhoud:  
Onder cultureel evenement voor jongeren wordt verstaan: een in tijd en ruimte beperkt 
initiatief; 

 draagt bij tot de promotie van kunst en cultuur binnen de jeugdmiddens; 

 streeft er naar om kinderen en jongeren te laten participeren aan het kunstgebeuren 
en/of biedt jonge artiesten en beginnende gezelschappen de kans om te kunnen 
optreden;  

 laat één van volgende kunstvormen aan bod komen: woordkunsten, kleinkunst, 
cabaret, instrumentale of vocale muziek, theater, dans, poppenspel, beeldende kunst, 
fotografie, video, nieuwe media; 

 het evenement overstijgt de normale werking van een vereniging; 
Doelgroep: 
Het evenement moet zich richten naar een doelgroep die voor meer dan de helft bestaat uit 
kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar en moet open staan voor iedereen.  
Organisator: 
Het evenement  wordt georganiseerd door:  

 ofwel een erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse jeugdvereniging  

 ofwel een samenwerkingsverband tussen erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse 
jeugdverenigingen 

 ofwel de gemeentelijke jeugdraad  

 ofwel een groep inwoners, die zich in een occasioneel verband rond dit evenement 
organiseren. De initiatiefnemers zijn voor 2/3 inwoner van de gemeente Hoogstraten. 

 op alle publiciteit moet het logo van het stadsbestuur Hoogstraten worden vermeld.  
Culturele evenementen georganiseerd tijdens de schooluren of in schoolverband en 
evenementen georganiseerd door het kunstonderwijs, komen niet in aanmerking voor deze 
subsidie.  
Doelstelling: 
De doelstelling, het onderwerp en de methode van het evenement:  

 zijn georganiseerd vanuit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied voor 
democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit blijken;  

 De organisatie van of deelname aan het project heeft geen winstoogmerk; 
 
§2. Toelage:  
Enkel de kosten voor datgene wat bijdraagt tot het culturele karakter van het evenement, 
zowel ondersteuning van de productie als de logistiek, komen in aanmerking voor 
subsidiëring.  
 
Artikel 6: Kinderdorpsfeesten 
De Toelage kinderdorpsfeesten is bedoeld voor de traditionele kinderfeesten, die jaarlijks 
terug komen en georganiseerd worden voor alle kinderen van het dorp. Om voor de 
subsidiëring in aanmerking te komen moet het kinderfeest aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
 
§1. Voorwaarden:  
Inhoud: 
Als kinderdorpsfeest wordt beschouwd: een in tijd en ruimte beperkt initiatief; 

 dat één maal per jaar wordt georganiseerd; 

 jaarlijks terug keert;  

 een bepaalde traditionele waarde kent in het dorp; zoals een sinterklaasfeest, 
kindervolksspelen en carnavalsfeest;  

 op alle publiciteit moet het logo van het stadsbestuur Hoogstraten worden vermeld;   
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Per deelgemeente kan slechts één aanvraag worden goedgekeurd voor een gelijkaardig 
initiatief.  
Doelgroep: 
Het kinderfeest moet zich richten tot kinderen tussen 3 en 12 jaar en moet open staan voor 
iedereen.  
Organisator: 
Het evenement  wordt georganiseerd door:  

 ofwel een erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse jeugdvereniging  

 ofwel een samenwerkingsverband tussen erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse 
jeugdverenigingen 

 ofwel de gemeentelijke jeugdraad  

 ofwel een groep inwoners, die zich in een occasioneel verband rond dit evenement 
organiseren. De initiatiefnemers zijn voor 2/3 inwoner van de gemeente Hoogstraten. 

Doelstelling: 
De doelstelling, het onderwerp en de methode van het project getuigen duidelijk van een 
opvoedkundige waarde:  

 ze sluiten aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren 

 ze zijn georganiseerd vanuit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied 
voor democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit 
blijken;  

 de organisatie van of deelname aan het project heeft geen winstoogmerk, eventuele 
winst dient meegenomen te worden naar de organisatie van het kinderfeest het 
volgende jaar.  

 
HOOFDSTUK V: Procedure 
 
 Artikel 7: De aanvraag gebeurt ten minste één maand voor de start van het project aan de 
hand van een daartoe bestemd formulier te bekomen bij het stadsbestuur Hoogstraten of via 
de gemeentelijke website en is gericht aan de jeugddienst. Bij de aanvraag moet volgende 
informatie toegevoegd worden: de volledige contactgegevens en rekeningnummer van de 
aanvrager, het volledige programma, plaats en datum van het project, begroting en een 
motivatie waarom het project of evenement voldoet aan de voorwaarden zoals 
voorgeschreven per categorie. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan de jeugdraad of aan de 
stuurgroep van de jeugdraad indien de aanvraag betrekking heeft op een Toelage bijzondere 
projecten en een Toelage culturele evenementen voor jongeren. Het college van 
burgemeester en schepenen vraagt advies aan de jeugddienst indien de aanvraag 
betrekking heeft op een Toelage kinderdorpsfeesten. 
Het college van burgemeester en schepen maakt een beslissing over het dossier binnen de 
maand na het advies van de jeugdraad, stuurgroep jeugdraad of jeugddienst en brengt de 
aanvragers van de beslissing op de hoogte.  
Binnen de twee maanden na de afloop van het project dient een financieel en 
evaluatieverslag, met daarbij een kopie van de betreffende facturen, afgegeven te worden 
aan de jeugddienst. Na controle van de gemaakte kosten, wordt de subsidie berekend in 
oktober voor het afgelopen werkjaar (lopend van september tot augustus).  
 
HOOFDSTUK VI: Inwerkingtreding en overgangsbepalingen  
Artikel 5:  
§1. Dit reglement heft het vorige gemeentelijke subsidiereglement voor het jeugdwerk 
betreffende de projectsubsidies volledig op.  
§2. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2011. 
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§3. Aanvragen die reeds werden goedgekeurd tussen 1 oktober 2010 tot 1 april 2011 worden 
nog behandeld volgens het voorgaande subsidiereglement voor het jeugdwerk zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 30 juni 2008. 


