
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDMUZIEKATELIERS 
Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2017. 

 
 
 
DOEL 
 
Artikel 1. – De stad Halle wil de erkende jeugdmuziekateliers uit Halle binnen de grenzen van 

het budget financieel ondersteunen voor hun werking. 
 
 
VOORWAARDEN 
 
Artikel 2. – Het jeugdmuziekatelier moet erkend zijn door de Stedelijke Jeugdraad Halle.  De 

erkenning gebeurt op basis van volgende criteria : 

 Het jeugdmuziekatelier is een specifieke vorm van jeugdwerk, waarin de jeugd in het 
raam van de permanente vorming zichzelf vormt in de sector van de amateuristische 
muziekbeoefening onder leiding van animatoren met een muzikale vorming. 

 Om dit doel te bereiken ontplooit het jeugdmuziekatelier een werking die aansluit bij 
de muzikale belevingswereld en de mogelijkheden van de deelnemers en die steunt 
op muzikale zelfwerkzaamheid en creativiteit in groepsverband. 

 In de werking moeten volgende elementen gerealiseerd worden : 
a) het vocale en instrumentale groepsmusiceren waarin elke 
deelnemer volgens eigen mogelijkheid wordt betrokken 
b) de algemene muzikale vorming waarin zoveel mogelijk volgende 
muzikale vermogens worden ontwikkeld : zin voor ritme, vormstructuur, 
melodie, samenklank en klankkleur; 
c) een systematisch leerproces, volgens de principes van een 
kindgerichte muziekpedagogie, waarbij inzicht en kennis groeien vanuit 
het musiceren zelf. 

 
Artikel 3. – Het jeugdmuziekatelier moet een werking ontplooid hebben sinds 1 januari van 

het jaar van de subsidieaanvraag. 
 
Artikel 4. – De voertaal van de werking is het Nederlands.   
 
Artikel 5. – Twee derde van de leden moet jonger zijn dan 31 jaar en twee derde moet 

inwoner van de Stad Halle zijn. 
 
Artikel 6. – Het bestuur van het jeugdmuziekatelier moet ten minste vijf leden tellen, waarvan 

de helft de leeftijd van 35 jaar niet heeft overschreden en waarvan de 
pedagogische animatoren deel uit maken voor maximum de helft van de mandaten. 

 
Artikel 7. – Het jeugdmuziekatelier moet beschikken over tenminste 1 animator per 15 

deelnemers.   
 
Artikel 8. – Het pedagogisch hoofd van het jeugdmuziekatelier moet tenminste 20 jaar zijn ; 

een animator tenminste 16 jaar. 
 
Artikel 9. – Alle onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van betoelaging op basis van dit 

reglement, evenals al hun nevenorganisaties. 
 
 
 
 



AANVRAAG 
 
Artikel 10. – Om aanspraak te kunnen maken op subsidies moet het jeugdmuziekatelier elk 

jaar, vóór 15 september volgende documenten indienen bij de stad Halle : 
  

1. een algemeen verslag waarin volgende elementen moeten opgenomen zijn :  

 samenstelling van het bestuur (namen, adres, geboortedatum, 
hoedanigheid) 

 de pedagogisch verantwoordelijke (naam, adres, geboortedatum) 

 lijst van alle, voor een volledig werkjaar geldende, groepssessies 
met vermelding van het aantal deelnemers, de animator en de duur.    
Een groepssessie wordt wekelijks georganiseerd , duurt minstens 
30 minuten en heeft minstens 2 deelnemers. 

 volledige ledenlijst (naam, adres, geboortedatum) 

 lijst van animatoren (naam, adres, geboortedatum) 

 voor elk kamp en weekend : vermelding van de duur van het 
kamp/weekend, de plaats en het aantal deelnemers (leden + 
leiding) en een kopie van het huurcontract.  Een kamp is een verblijf 
van minstens 4 overnachtingen.  Een weekend is een verblijf van 
minstens 1 overnachting. 

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

 voor animatoren: attesten van relevante vorming gevolgd buiten het 
reguliere opleidingscircuit. 

 kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen  

 
2. financieel verslag met balans van het laatste werkjaar   
3. de begroting voor het volgende jaar.  

 
 
TOEKENNING 
 
Artikel 11. – Aan de erkende jeugdmuziekateliers wordt jaarlijks een subsidie verleend als 

tussenkomst in de werkingskosten. De totale toelage per erkend jeugdmuziekatelier 
bestaat uit een basistoelage en een werkingstoelage. 

 
Artikel 12. – De basistoelage bedraagt 250 €. voor zover de som van alle basistoelagen 20% 

van het totale krediet niet overschrijdt. Mocht blijken dat dit wel het geval zou zijn 
dan wordt het subsidie bedrag evenredig verdeeld naar rato van het aantal 
rechtsgeldige en in aanmerking komende aanvragen. 

 
Artikel 13. – Na aftrek van de basistoelagen wordt het krediet als volgt verdeeld op basis van 

een puntenstelsel : 

 voor het aantal deelnemers (excl. animatoren) aan de 
groepssessies : 25% van het krediet.   Berekening : per 
ingeschreven deelnemer : 1 punt    

 voor de werking : 75% van het krediet. (zie voorwaarden in artikel 
10) 

- per groepssessie : 1 punt     

- per kamp : 6 punten 

- per weekend : 3 punten 

- per deelname aan activiteiten in Halle: 3 punten per activiteit  



- per relevante vorming: 1 punt per behaald attest  

- lid van de jeugdraad : 1 punt per aanwezigheid van het jeugdmuziekatelier 
op een Algemene Vergadering van de jeugdraad  

- aangesloten bij de Kom!pas: 5 punten 
 
Artikel 14. – 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 15. – De Stad heeft het recht alle jeugdmuziekateliers zowel de erkende als deze die 

een  aanvraag tot erkenning indienen, op elk ogenblik te inspecteren en hun 
adviezen te verstrekken. 

 
Artikel 16. – 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 17. – 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 18. – De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld. 
 
Artikel 19. – Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. 
 
 


