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

 
DOEL 
 
Artikel 1. – De stad Halle wil de erkende jeugdverenigingen uit Halle binnen de grenzen van 
het budget financieel ondersteunen voor hun werking. 
 
VOORWAARDEN 
 
Artikel 2. - Om in aanmerking te komen voor betoelaging door de Stad Halle binnen het 

kader van dit reglement dient de jeugdvereniging aan volgende voorwaarden te 
voldoen :  

 
1. 2/3de van de leden is jonger dan 31 jaar én 2/3de is inwoner van de Stad 

Halle; 
2. de voertaal van de werking is het Nederlands 
3. de vereniging dient minimum 10 activiteiten per jaar te organiseren; 
4. de vereniging is erkend door de stad en de jeugdraad; 
5. de vereniging moet een werking in Halle kunnen aantonen.  

 
Artikel 3. – Een startend jeugdwerkinitiatief kan pas aanspraak maken op subsidies volgens 
dit reglement, nadat subsidies als startende jeugdvereniging werden ontvangen. 
 
Artikel 4. -  Alle onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van betoelaging op basis van dit 

reglement, evenals al hun nevenorganisaties. 
 
Artikel 5. - 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 6. - De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij de jeugddienst voor 15 

september van het werkjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Deze aanvraag 
moet gebeuren via het daartoe geëigende document en moet minstens de volgende 
gegevens bevatten : 

 Naam en werkingsadres van de jeugdvereniging 

 Frequentie van de werking 

 Een opgave van het aantal leden (incl. leiding) in totaal 

 Een opgave van het aantal leden (incl. leiding) uit Halle 

 Voor elk ledenweekend buiten het normale werkingsgebied (Groot 
Halle) (geen leidingweekends en districtsweekends, 
gewestweekends en leefweken): kopie van het huurcontract van de 
overnachtingplaats én duur van het weekend 

 Bewijs (foto’s mag) van deelname aan activiteiten in Halle waarvan 
de deelname aan de activiteit een meerwaarde betekent voor de 
stad en de jeugdvereniging 

 Voor de leiding : kopie van attesten Kadervorming toegekend door 
de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid en/of kopieën van 
attesten van andere gevolgde relevante vorming voor 
jeugdverenigingen  

 Handtekening van de voorzitter en van de secretaris van de 
jeugdvereniging. 



 Het rekeningnummer en de naam en het adres van de personen die 
door de vereniging gevolmachtigd werden om de subsidies in 
ontvangst te nemen 

 
TOEKENNING 
 
Artikel 7. -  Het totale bedrag dat in de begroting voor toelagen aan jeugdverenigingen is  
  ingeschreven wordt als volgt verdeeld : 
 

- basistoelage : 250 euro / vereniging 

-    2/3 van het resterend krediet wordt verdeeld naar rato van de puntenscore 
berekend op basis van :  

 het ledenaantal (incl. leiding)  

 de frequentie van de werking     
 ===> wekelijks : ledenaantal x 2 

  14-daags : ledenaantal x 1 
  maandelijks : ledenaantal x 0,5 

 

-    1/3 van het resterend krediet wordt verdeeld naar rato van de puntenscore 
berekend op basis van  

 deelname aan activiteiten in Halle waarvan de deelname aan de 
activiteit een meerwaarde betekent voor de stad en de 
jeugdvereniging: 3 punten per activiteit 

 relevante vorming (voorwaarden: zie artikel 4): 1 punt per attest van 
gevolgde relevante vorming. 

 ledenweekends met min. 1 overnachting : 1 punt per weekend  

 aanwezigheid op de jeugdraad : 1 punt per aanwezigheid van de 
vereniging op een Algemene Vergadering van de jeugdraad in het 
afgelopen werkjaar. 

 aangesloten bij de Kom!pas van Halle: 5 punten 
 
Artikel 8. - Uitzonderingsmaatregel:  Indien minder dan 2/3e van de leden afkomstig is uit 
Halle wordt er bij positief advies van de jeugdraad een hypothetische subsidie berekend door 
de puntentelling toe te passen op basis van alle leden van de vereniging. Van deze 
hypothetische subsidie wordt de werkelijke subsidie berekend op basis van het percentage 
jongeren uit de vereniging dat uit Halle komt. De vereniging heeft bij positief advies van de 
jeugdraad ook recht op de basistoelage. 
 

 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 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 of indien ze niet ten goede komt aan de werking van de vereniging.  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. - De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld. 
 
Artikel 13. -  Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. 
 


