Gemeentelijk reglement tot jeugdsubsidiëring

Subsidies voor kampen
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Gemeente 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 – Toepassing
Gemeente Sint-Gillis-Waas kent een subsidie toe aan de erkende jeugdwerkinitiatieven, die
hun werking hebben in de gemeente Sint-Gillis-Waas en die voor hun leden kampen of
verblijven organiseren zowel in het binnen- als buitenland.
Het reglement is slechts van toepassing indien elk kamp of verblijf minimum 4
overnachtingen telt. Er worden maximum 10 overnachtingen gesubsidieerd.

Artikel 3 – Indienen subsidieaanvraag
De aanvraag voor subsidiëring van de kampen moet uiterlijk op 10 oktober van het jaar
waarin het kamp doorging, ingediend worden bij het college van burgemeester en
schepenen. Kampen die plaats vinden na 10 oktober kunnen een subsidieaanvraag
indienen uiterlijk 10 oktober van het jaar daarop.
Erkende jeugdwerkinitiatieven waarvan de verschillende leeftijdscategorieën afzonderlijk op
kamp gaan, dienen per categorie een subsidieaanvraag en bewijsstukken in.
Personen, die op meerdere kampen meegaan, worden slechts voor één kamp meegeteld.
Dit is het kamp met de meeste overnachtingen.
De subsidies worden uitbetaald na het voorleggen van volgende bewijsstukken:
•
•
•

•
•

locatie en periode van het kamp
aantal overnachtingen van de kamp-/verblijfperiode
aantal deelnemers en begeleiders met vermelding van naam, voornaam,
geboortedatum, en (indien mogelijk) lidnummer – LET WEL: de foeriers
worden NIET meegerekend
kopie van het contract (of kopie van de reservatie) van de kampverblijfplaats
kampboekje voor de leden en/of leiding of een schema van het
kampprogramma

Artikel 4 - Subsidiebedrag
De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en volledig verdeeld op basis van het aantal
deelnemers van 3 tot en met 25 jaar en het aantal overnachtingen.

Artikel 5 – Uitbetaling
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het lopende kalenderjaar op voorwaarde
dat alle jeugdwerkinitiatieven hun subsidieaanvragen uiterlijk op 10 oktober hebben
ingediend.

Artikel 7 – Overdracht subsidies
De overdracht van het subsidiebedrag voor kampen naar andere jeugdsubsidies is niet van
toepassing op dit reglement.

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 7 mei 2015.

