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Adviesvraag 1
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij de erkenning van de jeugdverenigingen?
Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies
een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

Adviesvraag 2
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij het reglement over de werkingssubsidies?
Berekening van de werkingssubsidies: Wordt de leiding mee als lid gerekend? Ja
De subsidie voor de aankoop zijn een tijdje geleden mee opgenomen bij de werkingssubsidies, blijft dit zo? Ja
Kamp: wat indien er leden meegaan met een internationaal kamp? Om de 4 jaar wordt er een internationaal kamp
georganiseerd waaraan verschillende afdelingen, uit heel Vlaanderen deelnemen. Elke plaatselijke afdeling stuurt enkele leden
mee, telt dit ook als deelname aan een kamp?
Aanvulling: Kampen komen alleen maar in aanmerking als ze door de plaatselijke afdeling georganiseerd worden en als er
minstens 30% van de eigen leden meegaan.

Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies

een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

Adviesvraag 3
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij het reglement over de infrastructuursubsidies?
- Keuring van gas en elektriciteit: om de 5 jaar moeten de installaties terug gekeurd worden (om een positief attest te
verkrijgen). In het verleden gebeurde de keuringen via de Stad. Moeten de jeugdverenigingen dit in de toekomst zelf aanvragen
en kan dit dan ingebracht worden via de infrastructuursubsidies?
Aanvulling: de stedelijke jeugddienst zal dit jaar terug starten met de herkeuringen (terug via OCB)? De jeugdverenigingen
moeten voorlopig nog geen stappen ondernemen. Het is nog afwachten of in 2019 deze werkwijze gehanteerd blijft.
Voor de grote renovatiewerken, wat is de aanvraagtermijn in de toekomst?
Komen er verschillende deadlines voor aanvragen per bedrag (andere aanvraagtermijn voor kleinere werken dan grote
werken)?
Aanvulling: voor grote renovatie of nieuwbouwprojecten, neem zo snel mogelijk contact op met de jeugddienst (vanaf de
beginfase).
Bij de aanvraag voor infrastructuursubsidies moeten er altijd 3 prijsoffertes opgevraagd worden. Zou het in de toekomst mogelijk
zijn dat voor kleine werken/bedragen uitzonderingen gemaakt worden (minder dan 1.000 euro) en dat 1 kostenraming/offerte
voldoende is?
De aankoop van brandblussers wordt 100% gesubsidieerd, onderhoud van brandblussers is niet gesubsidieerd. Kan dit mee
opgenomen worden dat dit mee opgenomen wordt?
In het verleden was er een groepsaankoop van brandblussers, kan dit in de toekomst blijven bestaan?
Aanvulling: In een ver verleden werd de aankoop van brandblussers 100% gesubsidieerd (via de vzw jeugdinfrastructuur), dit is
enkele jaren geleden veranderd. Onderhoud is steeds voor de vereniging, hiervoor kunnen de werkingssubsidies gebruikt
worden. De groepsaankoop was een actie vanuit Vlaanderen.
Kan je als vereniging elk jaar terug opnieuw infrastructuursubsidies aanvragen? Ja, zelfs meerdere keren per jaar.
Kleine bedenking: brandblusapparaten, kan dit in de toekomst terug via een groepsaankoop geregeld worden?
Kan het jaarlijks onderhoud van ketels en stoven (gas en elektriciteit) ook via een groepsaankoop/raamcontract geregeld
worden?

Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies
een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

Adviesvraag 4
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij het reglement voor de startende jeugdverenigingen?
Indien een jeugdvereniging tot een bepaalde koepel behoord, en de koepel wordt niet langer erkent door Vlaanderen, wordt de
plaatselijke afdeling dan gezien als een nieuwe startende vereniging?
Neen, de plaatselijke erkenning hangt niet af van de Vlaamse erkenning van de koepelorganisatie. Alleen de aanvraag zal iets
veranderen (verzekering leden, dagboek, …).

Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies
een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

Adviesvraag 5
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij het reglement over de projectsubsidies?

Je kan als jeugdvereniging perfect een project organiseren in een ander district. Je moet dan wel in dat district de
projectsubsidie aanvragen. Eventueel kan je wel in Deurne projectsubsidie aanvragen als er in Deurne geen alternatief is voor
de locatie en het evenement gericht is op Deurnse jongeren.
In Deurne komen fuiven in aanmerking voor projectsubsidies, kan dit behouden blijven. In Deurne was dit een bewuste keuze
omdat de plekken waar jongeren kunnen fuiven beperkt zijn. Jonge organisatoren moesten dure security inhuren waardoor er
dikwijls verlies werd gemaakt.
Er is een maximum om 4 jaar na elkaar hetzelfde project in te dienen, daarna kan je in aanmerking komen voor structurele
subsidies. Blijft dit? Wordt herbekeken in 2019.

Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies
een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

Adviesvraag 6
Vragen, bedenkingen opmerkingen bij het reglement over de vormingssubsidie voor jongeren?
Advies:
een negatief advies
een positief advies met voorwaarden
een positief advies
een SWOT advies (Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met
sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen).

