
SUBSIDIEREGLEMENT KAMPEN EN KAMPENVERVOER 
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 kampen en hun vervoer naar de kampplaats. 
 
 
VOORWAARDEN 
 
Artikel 2. – Jeugdverenigingen die vallen onder het subsidiereglement “algemene werking 

jeugdverenigingen” kunnen subsidies genieten voor 1 kamp/jaar/leeftijdsgroep én voor het 
daarbij horende vervoer, binnen de perken van de voorziene kredieten, indien aan volgende 
voorwaarden is voldaan:  

 
1) het kamp is een verblijf van minstens 5 overnachtingen buiten het normale werkingsgebied 

waarbij zowel leden als leiding een werking ontwikkelen. 
2) tijdens de gehele duur van het kamp, beschikt de jeugdvereniging over ten minste  

 één begeleider per 15 deelnemers. 
3) Een kamp = leden en leiding tijdens dezelfde periode op dezelfde locatie 
4) Enkel kampen die plaatsvinden in België komen in aanmerking voor subsidiëring 

 
 
AANVRAAG 
 
Artikel 3. – Subsidiëring moet op volgende wijze worden aangevraagd : 
 

- De aanvraag gebeurt op een inlichtingenformulier met gegevens over kampplaats 
en -periode, kampverantwoordelijke en leeftijdsgroep. Een bewijs van 
plaatsvinden, moet bij de aanvraag gevoegd worden (huurcontract, schriftelijk 
bewijs eigenaar kampplaats, …). 

 
- De jeugddienst mag alle initiatieven op elk ogenblik inspecteren. 

 
- Vóór 15 september volgend op het kamp brengt de jeugdvereniging een verslag 

binnen bij de jeugddienst. Dit verslag bevat : 
 

 Opgave van het aantal leden en leiding over het geheel van de kampdagen 

 aantal km van Halle naar de kampplaats (enkele reis) 

 het rekeningnummer van het initiatief waarop de toelage kan gestort  worden. 
 
 
TOEKENNING 
    
Artikel 4. – De kampsubsidie wordt voor elke aanvrager als volgt berekend : 

- aantal punten per vereniging (= aantal deelnemers x aantal overnachtingen) x coëfficiënt  

- coëfficiënt =    het totale subsidiebedrag in de begroting ingeschreven 
totaal aantal punten van alle aanvragen 

 
Artikel 5. – De kampvervoersubsidie wordt voor elke aanvrager als volgt berekend : 

- aantal punten per vereniging (= aantal deelnemers x aantal km) x coëfficiënt  

- coëfficiënt =    het totale subsidiebedrag in de begroting ingeschreven 
totaal aantal punten van alle aanvragen 
 

 



Artikel 6. – 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 7. – 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 8. – Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. 
 


