
Werkingssubsidies district Wilrijk 

De voorwaarden en de gevraagde gegevens met betrekking tot de werkingssubsidies hebben 

telkens betrekking op het afgelopen werkingsjaar, zowel voor jeugdwerk met voornamelijk 

een activiteitenaanbod, als voor jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod. 

Jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod 

Welke verenigingen kunnen een werkingssubsidie krijgen als jeugdwerk met voornamelijk 

een instuifaanbod? 

Elke jeugdvereniging die voldoet aan volgende voorwaarden kan een werkingssubsidie 

krijgen als jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod: 

- De jeugdvereniging organiseert tijdens een werkingsjaar gedurende minimum acht 

maanden een instuifaanbod;  

- Minstens 50 % van het instuifaanbod (op weekbasis) wordt georganiseerd in de eigen 

instuifruimte; 

- Naast dit instuifaanbod worden er ook jeugdwerkactiviteiten georganiseerd. 

Voor de jeugdwerkactiviteiten voor 6 tot 16-jarigen gelden bijkomende voorwaarden 

waaraan de jeugdactiviteit moet voldoen. Is dat niet het geval dan kan de jeugdvereniging 

toch in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze bereid is om actief mee te 

werken aan een ondersteuningstraject: 

- Bij elke jeugdwerkactiviteit is minstens één begeleider van minstens 18 jaar 

aanwezig;  

- Elke jeugdwerkactiviteit wordt begeleid door minstens twee begeleiders. Er is 

minstens één begeleider per 12 deelnemers. Voor jeugdwerkactiviteiten met 

kinderen jonger dan zes jaar is er minstens één begeleider per zeven deelnemers.  

Jeugdverenigingen met voornamelijk een instuifaanbod worden ingedeeld in 

verschillende niveaus: 

(Bij de berekening tellen uren tussen 3 uur ’s nachts en 9 uur ’s morgens niet mee) 

 Aantal 
regelmatige 
bezoekers 
tijdens de 
instuif 

Instuifmomenten tijdens de 
openingsmaanden. 
Bij de berekening tellen uren tussen 
3.00 uur en 9.00 uur ’s nachts niet 
mee. 

Aantal georganiseerde 
jeugdwerkactiviteiten per 
werkjaar. 

Niveau 1 15 - Minstens 1 dag per week open 
- Gemiddeld minstens 4 uren per 

week open 

8 (maximaal 2 themafuiven of 
feesten)  

Niveau 2 15 - Minstens 1 dag per week open 
- Gemiddeld minstens 4 uren per 

week open 

28 (maximaal 7 themafuiven of 
feesten) 

of 20 - Minstens 2 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 8 uren per 

week open 

10 (maximaal 3 themafuiven of 
feesten) 



Niveau 3 20 - Minstens 2 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 8 uren per 

week open 

48 (maximaal 12 themafuiven of 
feesten) 

of  30 - Minstens 2 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

15 (maximaal 4 themafuiven of 
feesten) 

Niveau 4 30 - Minstens 2 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

68 (maximaal 17 themafuiven of 
feesten) 

of  30 - Minstens 3 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

24 (maximaal 7 themafuiven of 
feesten) 

Niveau 5 30 - Minstens 3 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

90 (maximaal 23 themafuiven of 
feesten) 

of 30 - Minstens 4 dagen per week open 
- Gemiddeld minstens 16 uren per 

week open 

30 (maximaal 8 themafuiven of 
feesten) 

 

Hoeveel bedraagt een werkingssubsidie voor jeugdwerk met voornamelijk een 

instuifaanbod? 

Het totaal van de werkingssubsidie bestaat uit volgende delen: 

- Basisbedrag:  

o Niveau 1: 2.300,00 Euro 

o Niveau 2: 2.800,00 Euro 

o Niveau 3: 3.425,00 Euro 

o Niveau 4: 4.300,00 Euro 

o Niveau 5: 4.900,00 Euro 

- Variabel bedrag:  

o 15,00 Euro extra per gekwalificeerd begeleider/vrijwilliger 

o 10,00 Euro extra per regelmatige bezoeker of begeleider met een handicap 

- Jeugdvakantie/kamp: 

Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag voor het organiseren van één kamp per 

werkingsjaar van: 

o 750,00 Euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers 

en begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnemen aan het kamp; 

o 1.500,00 Euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnemen aan het kamp. 

Per extra jeugdvakantie/kamp per werkingsjaar wordt gewerkt met volgende forfaitaire 

bedragen: 

o 500,00 Euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers 

en begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnamen aan het extra kamp; 

o 1.000,00 Euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnemen aan extra het kamp. 



- Jeugdverenigingen die niet op kamp gaan, maar wel op weekend (minstens twee 

opeenvolgende overnachtingen, met minstens 10 deelnemers) krijgen hiervoor maximum 

één maal per werkingsjaar een forfaitair bedrag: 

o 150,00 Euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers 

en begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnemen aan het weekend; 

o 300,00 Euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnemen aan het weekend. 

Het totale bedrag van de subsidie wordt betaald in twee gelijke schijven, een eerste schijf na 

goedkeuring van de werkingssubsidie, een tweede schijf tussen de vierde en zesde maand na 

de goedkeuring. 

 


