Gemeentelijk reglement tot jeugdsubsidiëring

Evenement-/projectsubsidies
Artikel 1 – Algemene bepalingen

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas erkent het jeugdwerk op basis van het decreet
van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal beleid en de
bepalingen van het provinciaal jeugdbeleid.

Artikel 2 – Definitie

Onder “evenement / project” wordt verstaan: elke op zichzelf staande activiteit of reeks van
activiteiten voor of door jongeren die verblijven in de gemeente Sint-Gillis-Waas. De activiteit
is vormend en/of sociaal-cultureel van aard en heeft als doel om jonge plaatselijke groepen
een kans te geven, experimentele kunstbeoefening aan te moedigen of om een forum voor
jonge kunstenaars te creëren. Het evenement / project overstijgt de normale werking van
het jeugdwerkinitiatief, staat open voor mensen van buiten de eigen werking en de winst is
bedoeld voor het algemeen belang.

Artikel 3 – Toepassing

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas kent een subsidie toe aan de door de gemeente
erkende jeugdwerkinitiatieven of aan losse samenwerkingsverbanden (feitelijke vereniging).
Deze losse samenwerkingsverbanden bestaan uit minimum drie jongeren waarvan 2/3 in
Sint-Gillis-Waas woont en waarvan 2/3 jonger dan 25 jaar is.

Artikel 4 – Indienen subsidieaanvraag

Na de uitvoering van het evenement / project en uiterlijk op 10 oktober van het jaar waarin
het evenement / project heeft plaats gevonden, moet de aanvrager volgende bewijsstukken
voorleggen:
•
•

•
•
•

duidelijke omschrijving van het evenement / project (thema, doelgroep, duur,
situatieschets,
gedetailleerde berekening van de uitgaven en ontvangsten (d.m.v. contracten,
facturen, …). De uitgaven voor drank en voedsel, die tijdens het evenement/project zijn
doorverkocht en de bewakingsfirma komen NIET in aanmerking voor de subsidie.
raming aantal deelnemers
exemplaar van de affiche en/of flyer
indien feitelijke vereniging: ledenlijst (namen, adressen en geboortedata)

Aanvragen ingediend na deze datum worden verschoven naar het volgend kalenderjaar.

Artikel 5 - Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50 % van de uitgaven met een maximum van 1.500 euro per
jeugdvereniging, per jaar.
Indien het jaarlijks te voorziene bedrag ontoereikend is, wordt het subsidiebedrag voor elke
rechthebbende proportioneel verminderd.

Artikel 6 – Uitbetaling

De subsidieaanvragen worden administratief verwerkt. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toe te kennen subsidies.
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het lopende kalenderjaar op voorwaarde
dat alle jeugdwerkinitiatieven hun subsidieaanvragen uiterlijk op 10 oktober hebben
ingediend.
Het berekende subsidiebedrag wordt gestort op rekening van de jeugdvereniging of op de
rekening van een aangeduid persoon.

Artikel 7 – Overdracht subsidies

Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag niet volledig is
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de basis- / werkingssubsidie.

Artikel 8 – Controle en sancties

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren op de
besteding van de subsidie.
Als blijkt dat een vereniging onjuiste of valse gegevens heeft verstrekt en daardoor ten
onrechte subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de
voorziene subsidie terugvorderen.

Artikel 9 – Opheffingsbepaling

Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 mei 2019 .

