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Ondersteuningsreglement: Berchemse 

jeugdprojecten  

1. Looptijd 

Dit reglement loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2025.  

2. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem. 

3. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden 

voldoen. De aanvrager: 

 is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon (zoals een vzw) of een feitelijke vereniging; 

 heeft de woonplaats, maatschappelijke zetel of werking in district Berchem.  

Komen ook in aanmerking voor ondersteuning: 

 als de persoon of vereniging niet uit district Berchem komt, maar een sterke link met 

Berchem kan aangetoond worden.  

Bijvoorbeeld: 

o het hoogste percentage van de doelgroep woont in district Berchem; 

o de aanvrager heeft een inschrijving in een Berchemse school; 

o …  

Volgende verenigingen zijn uitgesloten voor deze ondersteuning: 

 politieke partij of jongerenafdeling van een politieke partij; 

 vereniging die hoofdzakelijk activiteiten met een religieus karakter organiseert (zoals 

kerken, moskeeën, synagogen, evangelische verenigingen enzovoort); 

 commerciële organisaties. 

4. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Alle aangevraagde projecten moeten aan de basisvoorwaarden voldoen. Het project: 

 wordt uitgeoefend op het grondgebied van district Berchem;  

 is afgebakend in de tijd; 

 is voor en door jongeren (tot en met 30 jaar); 

 is openbaar; 
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 staat open voor Berchemse jongeren; 

 is zo laagdrempelig mogelijk; 

 heeft de nodige toelatingen en verzekeringen; 

 heeft een duidelijke inhoudelijke omschrijving; 

 vermeldt het gewenste ondersteuningsbedrag en een duidelijke omschrijving van het 

doel waarvoor de ondersteunig gebruikt zal worden; 

 heeft een financieel plan met een opgave van de uitgaven en de raming van de 

inkomsten; 

 vermeldt andere aangevraagde ondersteuningen voor hetzelfde doel en geeft een 

verklaring op eer dat er geen sprake is van dubbele financiering. Dat wil zeggen dat 

indien er sprake is van meerdere ondersteuningen, de som van de ontvangen 

ondersteuning voor het project de reële kosten niet mag overschrijden. 

Deze projecten zijn uitgesloten voor deze ondersteuning. Het project: 

 valt binnen de reguliere werking;  

 heeft politieke doeleinden; 

 is gericht op religiebeleving of religieuze verspreiding; 

 heeft het doel om winst te maken, zoals benefieten of fondsenwerving. 

Als het project als doel heeft de vereniging voor te bereiden op de voorwaarden van het 

ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen, dan wordt er een 

uitzondering gemaakt op de voorwaarde ‘valt binnen de reguliere werking’. Deze 

verenigingen moeten bij hun aanvraag een evaluatie indienen waarbij ze de voorwaarden 

voor het reglement voor Berchemse jeugdverenigingen toepassen op hun eigen werking. 

Projecten boven de 1.000,00 euro moeten aan minimum 2 bijkomende voorwaarden 

voldoen. Het project: 

 is experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend; 

 zet in op promotie naar meerdere doelgroepen en meerdere wijken van district Berchem; 

 zet in op sociaal engagement:  

o het project is gericht op inclusie; 

o het belang dat het project heeft voor een buurt; 

o het streven naar het verenigen van jeugd over alle diversiteit heen; 

o de aandacht voor duurzaamheid en ecologie; 

o het streven naar het wegwerken van drempels in het jeugdwerk; 

 geeft een kans gegeven aan beginnende artiesten (muziekgroepjes, cabaretiers, toneel 

e.d.); 

 is een samenwerking tussen minstens 2 van de volgende beleidsdomeinen: jeugd, 

cultuur, sport en onderwijs; 

 is een samenwerkingsverband tussen verenigingen; 

 zet in op zichtbaarheidsacties van het jeugdwerk in het district; 

 zet in op wervingsacties voor leden of begeleiders; 

 deelname aan het voorbereidingstraject voor Berchemse jeugdverenigingen. 
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5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De kosten die nodig zijn om het aangevraagde project gericht op de jeugd in district 

Berchem te organiseren. 

Deze kosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning: 

 loonkosten; 

 artiestenvergoedingen die hoger zijn dan de Kleine Artiesten Vergoedingen; 

 uitgaven in verband met eten en drinken, tenzij men kan aantonen dat de gemaakte 

kosten nodig zijn voor het project en niet terugverdiend kunnen worden; 

 infrastructuurwerken; 

 wegwerpmateriaal. 

6. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag voor een bedrag lager dan 1.000,00 euro moet minstens 4 

weken vóór aanvang van het project worden ingediend via de verenigingendatabank van 

de stad Antwerpen. 

De ondersteuningsaanvraag voor een bedrag gelijk of hoger dan 1.000,00 euro moet 

minstens 6 weken vóór aanvang van het project worden ingediend via de 

verenigingendatabank van de stad Antwerpen. 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 

een termijn van 14 kalenderdagen met een ontvangstmelding. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de districtsadministratie 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 14 

kalenderdagen. 

In uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen kan er een afwijking op de termijnen toegestaan 

worden en kan het project vooralsnog in overweging worden genomen. Het gaat hier dan om 

situaties van overmacht. 

7. Beslissing 

De beslissing wordt genomen door het bevoegde orgaan binnen een termijn van 6 weken na 

na ontvangst van de volledige aanvraag. 

Indien gerechtvaardigd, mag de termijn één maal voor maximaal dezelfde duur worden 

verlengd door het bevoegde orgaan. De verlenging en de duur ervan worden met redenen 

omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis van de 

aanvrager gebracht.  
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Het bevoegde orgaan kan de gevraagde ondersteuning in haar geheel toekennen, beslissen 

een deel van de ondersteuning toe te kennen of de ondersteuning niet toekennen.  

8. Financiële ondersteuning 

De maximale ondersteuning bedraagt 3.500,00 euro. Er kunnen bijkomende aanvragen 

gedaan worden voor hetzelfde project mits motivering. 

De uiteindelijke ondersteuning kan nooit hoger zijn dan het gespendeerde bedrag en het 

goedgekeurde maximum ondersteuningsbedrag.  

Per budgetjaar kunnen ondersteuningen alleen worden toegekend binnen de grenzen van 

het beschikbare budget. 

9. Termijnen voor uitbetaling 

De ondersteuning wordt uitbetaald na voorlegging van de verantwoordingsstukken voor de 

rapportering. Er kan een voorschot van 60% van het goedgekeurde ondersteuningsbedrag 

voorzien worden na een formele aanvraag van de aanvrager.  

10. Niet-geldelijke ondersteuning 

Projecten die als doel hebben om de jeugdvereniging voor te bereiden op de voorwaarden 

van het ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen krijgen een 

startgesprek, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie door de Berchemse jeugddienst. 

Tijdens deze gesprekken worden telkens de voorwaarden uit het ondersteuningsreglement 

voor Berchemse jeugdverenigingen geëvalueerd.  

11. Inhoudelijke rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning uiterlijk 12 weken na afloop van het 

project verantwoorden via de verenigingendatabank op volgende manier:  

 beeldmateriaal als bewijs dat het project heeft plaatsgevonden; 

 een schriftelijke evaluatie met de antwoorden op deze vragen: 'Wat waren de resultaten 

van het project? Welke lessen zijn geleerd voor de toekomst?' 

Afgevaardigden van het district kunnen ter plaatse het gebruik van de toelage komen 

controleren. De aanvrager moet dit toestaan. 

12. Financiële rapportage 

Uiterlijk 12 weken na afloop van het project boven 1.000,00 euro moet een financiële 

rapportage ingediend worden: 

 financiële afrekening met alle inkomsten en uitgaven die verband houden met het 

project; 
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 bewijsstukken die betrekking hebben op de uitgavenposten. 

Voor projecten onder 1.000,00 euro volstaat de inhoudelijke rapportage uit artikel 11. 

13. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 22 

oktober 2019 (jaarnummer 70) 

14. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

  


