
Wie  Vereniging Wie Vereniging 
Bo Sterckx JNM Jesse Taeymans  Chiro Icarus  

Ortwin Staes  VNJ Lotte Roelant  Chiro Icarus  

Kobe Hautekiet  43 scouts Rulmoldus  Jef Van Dijck  68 scouts Sint Maarten 

Dirk Brangers  205 scouts Impeesa   

Caroline Van Osselaer Jeugddienst  Arno Arnouts Jeugddienst 

Verontschuldigd  

Elke Brydenbach Schepen  Floris Willems MS Hoeve  

Agenda 

1. Decentralisatie subsidies 
2. Evaluatie huidig reglement  
3. Evaluatie bijeenkomst 
4. Projecten, evenementen, activiteiten van de jeugdverenigingen  
5. Andere vragen/opmerkingen 

 

1. Decentralisatie subsidies 
 

Vanaf 2019 worden alle stedelijke subsidies voor jeugdverenigingen gedecentraliseerd. Voor 

2019 is een overgangsreglement goedgekeurd. Tegen 2020 moet er een nieuw 

subsidiereglement opgemaakt worden.  

Op 14 oktober waren er gemeente- en districtsraad verkiezingen. Het nieuwe bestuur van 

Deurne moet een bestuursakkoord opmaken waarin bepaald wordt hoe de 

jeugdverenigingen gesubsidieerd gaan worden. Via dit ontmoetingsmoment wil de 

jeugddienst feedback verzamelen over de huidige subsidies. 

2. Evaluatie huidig reglement 
 

A. Werkingssubsidies jeugdwerk activiteitenaanbod 
Voordelen 

Het (overgangs-)reglement zit goed in elkaar. Het is vlot, duidelijk en handig voor nieuwe 

groepsleiding. 

Jaarlijks moeten er geen facturen ingebracht worden.   

Nadelen 

Er moet een bepaald % van je activiteiten doorgaan in Deurne. Voor het JNM geeft dit vaak 

problemen omdat ze starten in Berchem station en vanuit daar naar andere bossen trekken. 

 

Tips/opmerkingen 

Jeugdraad Deurne  
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Aanwezigen  

  



Een korte handleiding zou handig zijn. Daar in opnemen dat facturen en dergelijke X aantal 

jaar bewaard moeten blijven. (bv wat te doen bij controle, administratie bijhouden, …). 

50% van de leden moet uit Antwerpen komen, jeugdverenigingen die leden uit andere 

gemeentes bereiken begrijpen deze maatregel wel. Wat met gescheiden ouders waar 1 

ouder in Antwerpen woont en de andere niet maar het kind wel in een Deurnse 

jeugdvereniging zit?  

 
B. Werkingssubsidies instuifaanbod 

Tips/opmerkingen 

Niet van toepassing bij de aanwezige jeugdverenigingen 

 
C. Startende vereniging 

Voordelen 

Handig dat dit er is. Het klein bedrag is een goede motivatie om verder te werken als 

jeugdvereniging.  

Nadelen 

Tips/opmerkingen 

Is er een algemene handleiding voor nieuwe jeugdverenigingen? Tips met waar ze 

bijvoorbeeld op moeten letten? Een infobundel met alle linken naar het aanvragen van hun 

vzw statuut, overzicht van de subsidies, info over vormingen, … 

Vaak weten ze dit allemaal wel maar kruipt er heel veel tijd in het zoeken naar deze 

informatie. 

Aanvulling van de jeugddienst: nieuwe initiatieven krijgen vanuit de jeugddienst of de 

stadswerkers (Chiro, Formaat, Scouts en gidsen, FOS) ondersteuning op maat.  

D. Projectsubsidies 
Voordelen 

Ook fuiven is interessant. Dit kan in Deurne onder de projectsubsidie vallen. Dit is een 

uitzondering voor jeugdverenigingen. Een fuif organiseren is binnen een jeugdvereniging een 

leerproces om te leren omgaan met afspraken, begrotingen, … In Deurne is het aantal 

locaties waar je kan fuiven beperkt, op deze locaties moet dure security ingehuurd worden. 

De jeugddienst wil de veiligheid op fuiven van jeugdverenigingen stimuleren.  

 

Interessante projecten om te laten subsidiëren is als er een samenwerking is met meerdere 

verenigingen (niet alleen jeugdverenigingen maar sport-, cultuur-, senioren- of  

buurtverenigingen).  

Projectsubsidie klinkt direct als een heel groot project, terwijl kleinschalige projecten ook 

kunnen. 60% op voorhand krijgen is wel zinvol bij grote projecten.  

Nadelen 

Een begroting opmaken is niet altijd even gemakkelijk voor jongeren. De jeugddienst kan je 

hier steeds bij helpen!  

 

Tips/opmerkingen 



Er worden veel evenementen georganiseerd naar eigen leden/ouders toe. Hier zijn 

projectsubsidies niet van toepassing. 

Het JNM organiseert binnenkort een drink voor de buurt om te toosten op hun nieuw 

gebouw. Ze hebben geen projectsubsidies aangevraagd omdat er weinig onkosten zijn. (de 

aanvraagprocedure vergt meer tijd of lijkt meer tijd te vragen dan het uiteindelijk opbrengt). 

Sint-Rumoldusscouts is gevraagd door de lokale buurthuizen om hun deuren te openen en 

een winterbar te openen. Dit is om mensen in armoede hun sociale participatie te verhogen.  

Bij de projectsubsidies van het district moet je 6 weken op voorhand een aanvraag indienen, 

voor veel leidingploegen is dit te lang op voorhand (binnen de stedelijke subsidies zijn er 

verschillende indienperiodes afh. van het bedrag). Groepsleidingen plannen meestal iets 

meer op voorhand. Het is niet per se slecht dat de indienperiode zo lang op voorhand is, stel 

dat je niet in aanmerking komt dan heb je nog voldoende tijd om een alternatief te vinden. 

Sint-Rumoldus laat weten dat er in Gent een specifieke subsidie is om lokale bandjes of 

muziekgroepen in te schakelen voor je project. Stel je nodigt een bandje uit uit Deurne, dan 

komt de gemeente tussen voor de kostprijs voor het bandje en Sabam/Billijke vergoeding. 

Op deze manier steun je zowel lokale muzikanten als de plaatselijke verenigingen. 

 https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/aanvraagformulier-artiest-zoekt-feestneus 

Komen projecten die georganiseerd worden voor het goede doel ook in aanmerking? Bv 

warmste week, open kamp, … Hiervoor neem je best contact op met jeugddienst.  

Het kan zijn dat bepaalde kosten voor een project in aanmerking komen, hiervoor is het 

belangrijk een duidelijk begroting op te maken. 

E. Infrastructuur subsidie 
Voordelen 

De aanvraag wordt vaak binnengebracht onder het motto: we proberen en dan zien we wat 

er wordt goedgekeurd.  

De nadruk ligt op 3 offertes aanvragen en niet op ontvangen. Dit is voor de wet op de 

overheidsopdrachten. Je moet kunnen bewijzen dat je meerdere organisaties hebt 

aangeschreven, minimum 3. De aanvraag moet bij iedereen hetzelfde zijn, dus elke 

organisatie moet dezelfde informatie ontvangen hebben. 

Als jeugdvereniging moet je een deel zelf subsidiëren, niet elke vereniging heeft deze 

financiële buffer.  

Nadelen 

Bij PIUS X is de scouts afhankelijk van het RUP plan om materialen te kiezen voor hun 

nieuwbouw. Bijvoorbeeld de buitenmuren moeten uit leisteen of houten panelen bestaan. Er 

moet zoveel mogelijk natuurmateriaal gebruikt worden. Dit verhoogt de kosten voor hun 

nieuwbouw.  

Tips/opmerkingen 

Bij Sint-Rumoldus en FOS Impeesa wordt dit aangevraagd door een ondersteunende vzw of 

oudercomité. 

Het JNM huurt een lokaal bij Muggenberghof (samen met Chiro Josto, jeugdhuis Kilalo, de 

Regenboog). Als huurder hebben ze veel verbouwingswerken gedaan (nieuwe vloer, 

geplamuurd, nieuwe ramen, …). Hier zijn ook subsidies voor aangevraagd geweest.  

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/aanvraagformulier-artiest-zoekt-feestneus


In het reglement staat dat de vergunningen in orde moeten zijn, maar wat is voor de 

eigenaar en wat voor de huurder? (dit kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een 

handleiding). 

 

Bij scouts Sint-Rumoldus is er wel wat elektriciteit die aangepast moeten worden. Het is een 

heel oud gebouw. Ze hebben veel schrik dat bij een controle blijkt dat ze alles moeten 

herstellen.  

De scouts St. Maarten zitten met een concessie bij de Stad.  

Hiervoor gelden andere regels:  

De jeugdverenigingen die een concessie hebben met de stad Antwerpen i.v.m. hun lokalen 

kunnen rekenen op 100% financiële hulp omtrent alle constructieve delen.  

Dit wil zeggen dat het gaat over: 

 Fundamenten 

 Rioleringswerken 

 Muren 

 Daken 
 

Alle andere werken zijn niet voor rekening van de stad en hiervoor kunnen 

infrastructuursubsidies aangevraagd worden bij de jeugddienst. Hier geldt de maximum 80% 

regel. 

De jeugdvereniging moet bij eender welk infrastructureel werk een aanvraag indienen of op 

zijn minst een mail sturen met de desbetreffende vraag. De vereniging moet (ook al is er 

geen tussenkomst van de stad Antwerpen) een schriftelijke goedkeuring ontvangen. 

  

F. Vormingssubsidies 
Voordelen 

 

Nadelen 

 

Tips/opmerkingen 

Is dit ook voor EHBO cursussen? Ja indien dit wordt georganiseerd door het Jeugd Rode 

Kruis (er is een afdeling Deurne-Wijnegem!). Jeugddienst is aan het bekijken of we dit 

kunnen organiseren voor alle jeugdverenigingen samen op diverse momenten. Zo kan 

telkens een deel van de leidingsploeg deelnemen. Er wordt alvast meegegeven om het zeker 

niet in november te organiseren. September/oktober en maart/april zijn goede richtmaanden. 

Is dit ook voor de opleiding brandbestrijder? Om op de juiste manier brandblussers te 

gebruiken? FOS Impeesa heeft een voorstel gehad van een organisatie om uitleg te komen 

geven over brandblussers. 

Aanvulling jeugddienst: deze opleidingen komen niet aanmerking. In het verleden werden 

ze aangeboden door de Stedelijke jeugddienst (prioriteit veiligheid). We weten niet of deze 

nog in de toekomst herhaald worden.  

 



3. Evaluatie overlegmoment 
 

Het is leuk om contact te leggen met andere jeugdverenigingen. Zo kan je een gezicht op 

een organisatie kleven. Je steekt elke keer iets anders op.  

4. Staat er nog iets leuks op de planning? 
 

Zondag 9 december: speeldag in Park Groot Schijn (Deurne wintert)  
https://www.ccdeurne.be/nl/event/49436/nomadisch-festival-7-8-9-december-park-groot-schijn 

Vrijdag 28 december: Villa Freeze & Co 
https://www.facebook.com/events/176148916637779/ 

Woensdag 24 april 2019: Buitenspeeldag 

FOS Impeesa viert het 5 jarig bestaan van het nieuw lokaal op 19 januari 
https://www.facebook.com/events/479528269237702/ 

FOS Impeesa: gaat een bijenhotel plaatsen aan de kant van de fietsostrade. Het ecohuis 

biedt hier vaak ondersteuning voor aan. 

Sint-Rumoldus: Nightmare before Christmas – 21 december 
https://www.facebook.com/events/1591780270921886/ 

Chiro Icarus: Jeneveravond – 2 februari 

 

VNJ: uitverkochte Breugelavond komende zaterdag 

JNM: drink nieuw lokaal met glühwein en chocomelk – 14 december 

5. Andere opmerkingen: 
Sint-Rumoldus heeft nu controle op de werkingssubsidies. Ze moeten dus hun boekhouding 

van de afgelopen jaren kunnen voorleggen. Tip naar andere jeugdbewegingen: hou altijd je 

boekhouding bij gedurende minstens 5 jaar. 

Scouts Sint-Rumoldus heeft nu een ledenstop bij de jongste kinderen omdat er te weinig 

leiding is. Andere jaren is dit vaak omgedraaid. 

Andere vragen 

Verandert het uitreiken van de fiscaal attesten?  

Nee, de erkenning van jeugdverenigingen gebeurt door de Stad, deze erkenning heb je 

nodig om fiscale attesten aan de leden te kunnen geven. Als je een werkingssubsidie 

aanvraagt in het district, en deze wordt goedgekeurd, dan krijg je automatisch de erkenning.  

Bij FOS Impeesa starten de activiteiten vanaf 5 jaar. Opgelet met verzekering, sommigen 

verzekeren pas vanaf 6 jaar. 

https://www.ccdeurne.be/nl/event/49436/nomadisch-festival-7-8-9-december-park-groot-schijn
https://www.facebook.com/events/176148916637779/
https://www.facebook.com/events/479528269237702/
https://www.facebook.com/events/1591780270921886/

