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Reglement: District Merksem - Ondersteuning voor
werking van jeugdverenigingen
1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Ondersteuningstraject: Traject dat met een jeugdvereniging wordt opgestart indien ze niet voldoen aan bepaalde voorwaarden van
het reglement. Tijdens dit traject van een jaar wordt, ondersteund door het district, gewerkt aan deze voorwaarden.
Regelmatige deelnemer: een jongere tussen 3 jaar en 26 jaar, die gedurende het werkingsjaar aan minimaal 5 jeugdwerkactiviteiten
van de jeugdvereniging heeft deelgenomen. De jeugdvereniging houdt een lijst bij met de contactgegevens van deze deelnemers.
Begeleider: een lid of regelmatige deelnemer tussen 16 jaar en 30 jaar oud die binnen de jeugdvereniging verantwoordelijkheid op
zich neemt en/of instaat voor de begeleiding van de jeugdwerkactiviteiten.
Leden: een jongere tussen 3 jaar en 26 jaar waarvoor tijdens het afgelopen werkjaar ofwel een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid op naam werd afgesloten ofwel lidgeld aan een koepel werd betaald. Dit lidgeld wordt onder andere gebruikt voor
het betalen van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Gekwalificeerde begeleider: een begeleider die minstens in het bezit is van een attest 'animator in het jeugdwerk' erkend door de
afdeling jeugd van de Vlaamse overheid. Onder gekwalificeerde begeleider wordt eveneens verstaan een begeleider die minstens 20
jaar is en 3 jaar ervaring heeft in het jeugdwerk. Dit bewijs je door een verklaring van de organisatie(s) waar de begeleider heeft
meegewerkt.
Leden of regelmatige deelnemers met een handicap: leden of regelmatige deelnemers waarvoor één van de volgende attesten
wordt voorgelegd: een bewijs van inschrijving in het buitengewoon onderwijs, een bewijs van verlengde minderjarigheid (hier geldt
geen leeftijdsgrens) of een attest, afgeleverd door een kinderbijslagfonds of door het FOD Sociale zekerheid, het ministerie bevoegd
voor uitkeringen aan personen met een handicap, met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste
pijler van de medisch sociale schaal. Voor de deelnemers die dit attest voorleggen, wordt de leeftijdsgrens verhoogd van 25 jaar naar
35 jaar. Jeugdverenigingen die voornamelijk werken met deelnemers met een handicap moeten hiervoor geen bewijsstukken
aanleveren.
Jaar: aaneengesloten periode van 365 dagen
Werkingsjaar: van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daaropvolgend

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/09/2022.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning
Het ondersteunen van de algemene werking van de Merksemse jeugdverenigingen.

5. Ondersteuningverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Merksem.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
de jeugdvereniging organiseert jeugdwerk met voornamelijk activiteitenaanbod;
de jeugdvereniging bestaat minstens uit 10 leden of regelmatige deelnemers en 2 begeleiders;
de jeugdvereniging kan werken met verschillende leeftijdsgroepen;
de jeugdvereniging organiseert zelf minstens 10 dagen per werkingsjaar een jeugdwerkactiviteit van 90 minuten. Het aantal dagen van
de verschillende leeftijdsgroepen mogen hiervoor opgeteld worden;
de jeugdvereniging staat open voor alle geïnteresseerde kinderen, tieners en jongeren die tot de doelgroep behoren, iedereen is
welkom, er worden geen selectie- of toelatingsproeven georganiseerd;
de jeugdvereniging levert inspanningen om via verschillende communicatiekanalen de werking zichtbaar te maken in de buurt en het
aanbod bekend te maken aan een ruimer publiek;
de jeugdvereniging heeft minstens één jaar een groepsgerichte, zelfstandige en onafhankelijke werking en beschikt over een
zichtrekening op naam van de jeugdvereniging;
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de hoofdverantwoordelijke is minstens 18 jaar oud;
de begeleiders zijn vrijwilligers en minstens 16 jaar oud. De helft van hen is jonger dan 26 jaar;
de jeugdvereniging heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leden, regelmatige deelnemers, bezoekers en
begeleiders;
de jeugdvereniging kan aantonen dat alle begeleiders medezeggenschap hebben in het inhoudelijke en/of financiële beleid van de
werking;
de jeugdvereniging is gevestigd of oefent zijn activiteiten uit op het grondgebied van het district Merksem:

Om te bepalen tot welk district een jeugdvereniging behoort, wordt volgende procedure gehanteerd. Eerst wordt gekeken naar de
plaats waar de meeste activiteiten van de vereniging doorgaan.

Als minstens de helft van de activiteiten van de vereniging doorgaan in één district, wordt de vereniging beschouwd als een
vereniging van dat district.
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de leden.
Als minstens 33 % van de leden uit één district komen, wordt de vereniging beschouwd als een vereniging van dat district.
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de vereniging. Voor vzw's is dit de maatschappelijke zetel, voor
feitelijke verenigingen is dit het postadres.

Wanneer een vereniging niet aan alle voorwaarden voldoet kan zij toch in aanmerking komen voor een ondersteuning voor werking van
jeugdverenigingen als ze bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject. Deze uitzondering wordt goedgekeurd door het
districtscollege van Merksem.

7. Wat ondersteunen we
Het reglement ondersteunt jeugdwerk met voornamelijk activiteitenaanbod. 

Het gaat om groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die op vrijwillige basis
deelnemen, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen.
Studentenverenigingen en politieke jongerenbewegingen zijn hierbij uitgesloten.
Deze activiteiten zijn ingericht voor kinderen en/of jongeren, duren minimaal 90 minuten en er zijn minimaal 7 deelnemers ( 5
leden/deelnemers en 2 begeleiders).

Jeugdvakantie/kamp kunnen in aanmerking komen als het gaat om minstens 5 opeenvolgende dagen inclusief 4 overnachtingen met
jeugdwerkactiviteiten. Minstens 30 % van de leden/regelmatige deelnemers en begeleiding neemt deel aan het kamp met een minimum van
10 deelnemers (8 leden/regelmatige deelnemers en 2 begeleiders).

8. Aanvraag
De aanvraag kan worden ingediend tussen 1 september en 31 oktober.

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal worden ingediend via de verenigingendatabank.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 60 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld
dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing
De ondersteuning wordt goedgekeurd door het districtscollege van Merksem.

10. Financiële ondersteuning
Basisbedrag:
Het basisbedrag is afhankelijk van het totaal aantal dagen jeugdwerkactiviteiten van alle leeftijdsgroepen samen (= optelsom) :
o 10 – 20 dagen: 950,00 euro
o 21 – 40 dagen: 1.100,00 euro 
o 41 – 60 dagen: 1.250,00 euro 
o 61 – 90 dagen: 1.400,00 euro 
o + 90 dagen: 1.550,00 euro

Variabel bedrag:
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o 10,00 euro per lid of een bedrag voor het aantal regelmatige deelnemers. 
o 10,00 euro per begeleider; 
o 15,00 euro extra per gekwalificeerde begeleider; 
o 10,00 euro extra per lid of begeleider met een handicap.

Jeugdvakantie/kamp:
Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag en een bedrag per aanwezige deelnemer voor één kamp per werkingsjaar van: 
o 1.000,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en begeleiders deelnamen aan het kamp.

Aantal deelnemers
kamp Bedrag

0-20 200,00 euro
21-40 300,00 euro
41-60 400,00 euro
61-80 500,00 euro
81-100 600,00 euro
+100 650,00 euro
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 tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en begeleiders aan deelnamen aan het weekend;
o 300,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en begeleiders deelnamen aan het weekend.
 
Werkingskosten:
Elk werkingsjaar kan een jeugdvereniging een vergoeding krijgen voor kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de werking van hun
vereniging (bv.: Aankoop materiaal, vervoerskosten, huur lokalen, …). Deze kosten moeten bij het indienen van de aanvraag bewezen
worden met aankoopbewijzen en/of facturen.
Per werkingsjaar kan men maximaal 400,00 euro verkrijgen voor de bewezen kosten.
 
De bedragen vermeld in dit reglement zijn basisbedragen. Het districtscollege kan deze bedragen jaarlijks aanpassen aan de noden en
behoeften van het jeugdwerk.  Ondersteuningsaanvragen die volledig voldoen aan de voorwaarden van het reglement komen steeds in
aanmerking voor goedkeuring, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
De aanvrager kan bijkomende uitleg vragen bij het district.

11. Termijnen voor uitbetaling
De ondersteuning wordt uitbetaald voor 30 juni van het werkingsjaar.

12. Rapportage
De stukken die bij de aanvraag worden toegevoegd, dienen tevens als 'rapportage', de ondersteuning wordt op basis van deze stukken al
dan niet toegekend.
De inhoudelijke rapportage bestaat uit ledenaantallen, aantal activiteiten, animatorattesten en deelnamecijfers kampen. 
Financiële rapportage bestaat uit betaalbewijzen van kosten verbonden met de werking van de jeugdverening. Controles kunnen uitgevoerd
worden door afgevaardigden van het district of door hen aangestelden.

13. Vervanging
2020_DRME_00053
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