
Subsidie ondersteuning jeugdkampen zomer 2020  

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22/6/2020 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende Hoogstraatse 

verenigingen in de zomer 2020 voor personenvervoer van en naar het jeugdkamp en infrastructuur 

die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen op het jeugdkampen als volgt 

goed. 

 

Artikel 1 – Doel en doelgroep  

Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan van de stad Hoogstraten zal 

éénmalig voor de organisatie van de jeugdkampen in de zomer van 2020, aan erkende Hoogstraatse 

verenigingen een subsidie worden toegekend voor het inleggen van personenvervoer van en naar 

het jeugdkamp of voor de huur van extra infrastructuur die noodzakelijk is om te kunnen voldoen 

aan de coronarichtlijnen op het jeugdkamp.  

 

Artikel 2 – Verklaring termen of begrippen  

1. Erkende Hoogstraatse vereniging: een vereniging zoals omschreven in het globaal reglement ter 

ondersteuning van lokale verenigingen, welke in toepassing van voormeld reglement erkend werd 

door de stad Hoogstraten.  

2. Jeugdkamp: een kamp (met of zonder overnachting) van minimum 5 aaneengesloten dagen voor 

kinderen en jongeren tot 30 jaar. 

3. Personenvervoer:  het collectief vervoer van personen in een daarvoor ontworpen en gebouwd 

motorvoertuig met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.  

4. Extra infrastructuur die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de corona richtlijnen: 

Infrastructuur die noodzakelijk is om de verschillende bubbels volgens de richtlijnen van elkaar 

gescheiden te houden. 

5. Zomer 2020: de periode die loopt van 1 juli 2020 tot 31 augustus 2020  

 

Artikel 3 – Voorwaarden   

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet aan al de volgende voorwaarden voldaan zijn:  

 

3.1. Voorwaarden waaraan de aanvrager cumulatief moet voldoen:  

a) De aanvrager is een erkende Hoogstraatse vereniging;  

b) De aanvrager is de organisator van het jeugdkamp. 

 



3.2. Voorwaarden waaraan het project cumulatief moet voldoen:  

a) Het betreft vervoer van personen naar en van een jeugdkamp of de huur van infrastructuur die 

noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen op het jeugdkamp; 

b) De aanvrager is verantwoordelijk voor de organisatie van het kampvervoer van de  leden of de 

huur van de noodzakelijke infrastructuur;  

c) Indien het vervoer betreft stelt de aanvrager een professionele busmaatschappij (onderneming in 

personenvervoer over de weg) aan, welke beschikt over alle nodige vergunningen, erkenningen, e.d. 

en voldoet aan de toepasselijke regelgeving;   

 

Artikel 4 – bedrag  

Het subsidiebedrag dat kan worden toegekend per erkende Hoogstraatse vereniging, bedraagt 

maximaal 3.000,00 EUR.  

 

Uitgaven voor schadefacturen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.  

 

De subsidie kan door een erkende Hoogstraatse vereniging slechts voor één jeugdkamp in de zomer 

van 2020 aangevraagd worden.  

 

Indien eenzelfde jeugdkamp wordt georganiseerd door meerdere Hoogstraatse erkende 

verenigingen, kan elke organiserende erkende vereniging apart een aanvraag indienen. Dezelfde 

facturen kunnen echter slechts éénmaal als kostenbewijs worden ingebracht. 

 

Artikel 5 – Aanvraag subsidie  

De subsidie kan aangevraagd worden tot tenminste 31 augustus met de volgende modaliteiten: 

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden bij de dienst jeugd.   

 

Bij de aanvraag wordt minstens volgende informatie gevoegd:  

•Naam, adres, mail, tel. aanvrager;   

•Datum van het jeugdkamp;  

•De factuur van de professionele busmaatschappij of verhuurbedrijf waarbij: 

◦Deze factuur dient op naam te zijn van de aanvragende erkende Hoogstraatse vereniging. 

◦De factuur vermeldt duidelijk de datum van het jeugdkamp en het factuurbedrag. 

◦Particuliere personen uit de vereniging kunnen geen onkosten inbrengen voor gebruik van eigen 

materialen voor het jeugdkamp, ongeacht of ze tot het bestuur van de verenigingen behoren of niet. 



◦Schadefacturen niet in aanmerking worden genomen. 

 

Een laattijdige aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidieverlening. De aanvrager die een tijdige 

maar onvolledige aanvraag indient, krijgt per mail de vraag om de ontbrekende informatie te 

bezorgen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze 

termijn kan niet meer in aanmerking komen voor subsidieverlening.  

 

Artikel 6 - Toetsing van de subsidieaanvraag  

Van zodra een tijdige en volledige aanvraag werd ontvangen, wordt deze getoetst aan de 

voorwaarden van onderhavig reglement.  

 

Het college van burgemeester en schepenen of de aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie 

en ingeval van toekenning van de subsidie, welk subsidiebedrag wordt toegekend.  

 

Artikel 7 – Controle op de aanwending van de toegekende subsidie  

De stad heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie. 

De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de stad 

te aanvaarden.  

 

Artikel 8 – Sancties  

Indien blijkt dat de begunstigde onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien de begunstigde één of 

meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de stad het reeds betaalde 

subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet 

betalen of het gedeeltelijk niet betalen van de toegekende subsidie.   

Bijkomend kan - voor een periode vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen - de 

begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de 

stad.  

 

Artikel 9 - Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020. 


