
Werkingssubsidies district Wilrijk 

Startende jeugdverenigingen 

Wat is een startende jeugdvereniging? 

Verenigingen die een werking opstarten, die volgens de aard van hun werking kunnen evolueren om 

in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie als jeugdvereniging. 

 

Welke jeugdverenigingen kunnen een werkingssubsidie als startende jeugdvereniging aanvragen? 

Een startende jeugdvereniging voldoet aan volgende voorwaarden: 

- De jeugdvereniging onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische volk, het verdrag 

inzake de rechten van het kind en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden. Ze neemt het engagement op zich om op een constructieve 

manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met 

respect voor elkaar, harmonieus samenleven. Indien de jeugdvereniging handelt of 

uitspraken doet in strijd met deze bepalingen kan het districtsbestuur een deel of de 

volledige subsidie terugvorderen of weigeren; 

- Voldoen aan het begrip ‘jeugdwerk’; 

- 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 de bedoeling om een permanente werking te worden; 

- Minstens één van de initiatiefnemers is 18 jaar of ouder; 

- De dagelijkse werking wordt bijgehouden in een dagboek, volgens een door het district 

aangeleverd sjabloon (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een koepel vallen 

waarmee de stad Antwerpen een overeenkomst heeft gesloten); 

- Minimum 50 % van de leden, regelmatige deelnemers of bezoekers en begeleiders zijn 

kinderen en jongeren die in district Wilrijk wonen of (deeltijds) verblijven1; 

- De jeugdvereniging heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de leden, 

regelmatige deelnemers of bezoekers en begeleiders; 

- De jeugdvereniging gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking en communicatie; 

- De jeugdvereniging heeft een duidelijke verankering met, haar werking, 

werkingsinfrastructuur of maatschappelijke zetel in district Wilrijk.  

Hoe wordt bepaald tot welk district een jeugdvereniging behoort? 

Om te bepalen tot welk district een jeugdvereniging behoort, wordt een volgende procedure 

gehanteerd: 

Als de jeugdvereniging zelf aangeeft een duidelijke verankering te hebben met het district Wilrijk, 

wordt de vereniging beschouwd als een vereniging van district Wilrijk. 

 

Er wordt verder gekeken naar de plaats waar de activiteiten van de vereniging doorgaan. Als 

                                                           
1
 Verblijven: deze term wordt in dit reglement geïnterpreteerd in de geest van de A-kaart-filosofie, m.b. 

“ergens tijd doorbrengen” of “vertoeven”. 
 



minstens de helft van de activiteiten vooral plaatsvinden in district Wilrijk, wordt de vereniging 

beschouwd als een vereniging van Wilrijk. 

 

Als bovenstaande voorwaarden geen uitsluitsel geven, wordt gekeken naar het adres van de 

vereniging. Voor een vzw is dat de maatschappelijke zetel, voor een feitelijke vereniging het 

postadres. 

Hoe verloopt de procedure? 

- Het aanvraagformulier wordt ten laatste negen maanden na de start van de werking (= 

eerste activiteit) ingediend bij het district; 

- Het aanvraagformulier bevat een duidelijke omschrijving van de nieuwe jeugdvereniging:  

o De geplande activiteiten voor de eerste zes maanden; 

o Een gedetailleerde raming van de inkomsten en uitgaven gedurende het eerste 

werkingsjaar; 

o Een recent betalingsbewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, 

afgesloten voor de leden en/of regelmatige deelnemers en begeleiders;  

- Het districtscollege beslist over de werkingssubsidie startende jeugdvereniging; 

- De periode waarvoor de werkingssubsidie als startende jeugdvereniging verleend wordt, 

loopt tot de eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor 

werkingssubsidie als jeugdwerk (volgens de aard van de werking), na minimum één jaar 

werking; 

- De jeugdvereniging staat toe dat het district de werking opvolgt en daarvoor activiteiten 

bijwoont en/of bijkomende inlichtingen vraagt. De jeugdvereniging nodigt het district 

minstens één keer uit op een activiteit; 

- Na afloop van de termijn als startende jeugdvereniging volgt de eindevaluatie: 

o Bij positieve evaluatie kan de jeugdvereniging een aanvraag voor werkingssubsidie 

als jeugdwerk indienen; 

o Bij negatieve evaluatie dient de jeugdvereniging een werkingsverslag (= dagboek) en 

een financiële afrekening in; 

- In onderling overleg met het district kan beslist worden om de periode als startende 

jeugdvereniging voor maximum één jaar te verlengen. In dit geval dient de jeugdvereniging 

een nieuwe aanvraag in als startende jeugdvereniging. 

Hoeveel bedraagt een subsidie voor een startende jeugdvereniging? 

- De subsidie bedraagt 125,00 Euro per maand; 

- Als de periode korter is dan zes maanden wordt het volledige subsidiebedrag uitbetaald bij 

toekenning van de subsidie als startende jeugdvereniging; 

- Als de periode langer is dan zes maanden wordt bij toekenning van de subsidie 600,00 Euro 

uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald na een positieve tussentijdse evaluatie met het 

district. Deze evaluatie bevat ook een planning van de activiteiten voor de resterende 

maanden; 

- Startende jeugdverenigingen hebben geen toegang tot infrastructuursubsidies. 

 


