
SUBSIDIEREGLEMENT STARTENDE JEUGDVERENIGINGEN 
Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2017. 

 
 
DOEL 
 
Artikel 1. – Het Stadsbestuur erkent startende jeugdverenigingen in Halle en kent hen een startsubsidie toe. 
 
 
VOORWAARDEN 
 
Artikel 2. – Om in aanmerking te komen voor erkenning en/of een startsubsidie moet de vereniging bovendien 

cumulatief:  
1. voldoen aan de definitie uit het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het 

lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012: “Jeugdwerk is sociaal cultureel werk op basis van niet-
commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de 
vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale 
ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat 
wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare 
besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie”  

2. als voertaal het Nederlands hebben 
3. een actieve jeugdwerking opzetten in Halle 
4. de jeugddienst op de hoogte brengen van de start van het initiatief 
5. na 6 maand werking een aanvraag indienen bij de jeugddienst 

 
Artikel 3. – Alle onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van betoelaging op basis van dit reglement, evenals al 

hun nevenorganisaties. 
 
Artikel 4. – Verenigingen die voor hun algemene werking een nominatieve toelage ontvangen van de Stad via 

een samenwerkingsovereenkomst zijn uitgesloten van betoelaging op basis van dit reglement. 
 
 
AANVRAAG 
 
Artikel 5. – De aanvraag omvat :  

 een omschrijving van de startende jeugdvereniging en de beoogde en bereikte 
doelgroep 

 werkingsadres 

 een werkingsverslag (activiteiten, deelnemers, begeleiders) 

 een financieel verslag (overzicht van de inkomsten en uitgaven) 

 naam en adres van de hoofdverantwoordelijke 

 rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden 
 
Artikel 6. – De startende jeugdvereniging is verplicht zijn aanvraag toe te lichten op de jeugdraad.  De 

jeugdraad geeft advies over de erkenning en het al dan niet toekennen van een subsidie. 
 
 
TOEKENNING 
 
Artikel 7. – De toelage voor startende jeugdverenigingen bedraagt 250 €.  
 
Artikel 8. – De startend jeugdvereniging kan voor zijn eerste werkjaar enkel een startsubsidie ontvangen.  

Deze startsubsidie is éénmalig. Vanaf zijn tweede werkjaar valt de jeugdvereniging onder de algemene 
subsidiereglementen indien aan alle voorwaarden voldaan is. 

 
Artikel 9. – De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te 

maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens dit 
reglement goed te keuren en uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op 



voorstel van de Jeugddienst wordt de verdeling van de toelagen en de uitbetaling ervan goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen.  

  
De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring en betaalbaarstelling 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 

Artikel 10. – De Stad heeft het recht alle startende jeugdverenigingen op elk ogenblik te inspecteren. 
 
Artikel 11. – Het College van Burgemeester en Schepenen kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste of valse aangifte.  In voorkomend 
geval kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad, ook beslissen 
om de aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de voordelen van dit reglement. 

 
Artikel 12. – Indien het begrotingskrediet ontoereikend is, engageert de Stad zich om bij begrotingswijziging 

extra krediet te voorzien.  
 
Artikel 13. – De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld.  
 
Artikel 14. – Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. 
 
 


