
Werkingssubsidies district Wilrijk 

Begrippen 

Jeugdwerk 

Groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de 

jeugd, die deelneemt op vrijwillige basis, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en 

georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen. Studentenverenigingen en 

politieke jongeren partijen zijn hierbij uitgesloten. 

Particuliere jeugdverenigingen 

Jeugdverenigingen opgericht door een privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of 

winstoogmerk. 

Jeugdwerkactiviteit 

Wanneer in het reglement sprake is van een jeugdwerkactiviteit worden volgende 

activiteiten bedoeld: 

- Activiteiten ingericht voor kinderen en/of jongeren die vallen onder het begrip 

jeugdwerk; 

- Duurt minimaal 90 minuten; 

- Er zijn minimaal 7 deelnemers (5 leden/deelnemers en 2 begeleiders). 

Leden/regelmatige deelnemers/regelmatige bezoekers/begeleiders 

- Een lid is een jongere tussen de 3 jaar en 26 jaar waarvoor tijdens het afgelopen 

werkingsjaar 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. 

- Een regelmatige deelnemer is een jongere tussen de 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.  

- Een regelmatige bezoeker is een jongere tussen de 3 jaar en 26 jaar die tijdens de 

openingsmaanden gemiddeld 2 keer per maand aanwezig is tijdens het instuifaanbod 

van de jeugdvereniging. 

- Een begeleider is een lid, regelmatige deelnemer of regelmatige bezoeker tussen 16 

jaar en 30 jaar oud die binnen de jeugdvereniging verantwoordelijkheid op zich 

neemt en/of instaat voor de begeleiding van de jeugdwerkactiviteiten. 

Gekwalificeerde begeleider 

Een gekwalificeerde begeleider is een begeleider die voldoet aan één van de volgende 

voorwaarden: 

- Hij/zij heeft de cursus ‘animator in het jeugdwerk’ of hoger gevolgd en de daaraan 

verbonden stage en evaluatiemoment met succes volbracht. Dit bewijs je door: 



o Ofwel het attest ‘animator in het jeugdwerk’ of hoger (erkend door de 

afdeling jeugd van de Vlaamse overheid); 

o Ofwel een verklaring van de organisator van de gevolgde cursus én een 

verklaring van de organisatie waar de stage werd gevolgd, inclusief het 

evaluatiemoment. 

- Hij/zij is minstens 20 jaar en heeft drie jaar ervaring als begeleider 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 attest, afgeleverd door en 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 

medische sociale schaal. Voor de deelnemers die dit attest voorleggen, wordt de 

leeftijdsgrens verhoogd van 25 jaar naar 35 jaar; 

- Een bewijs van verlengde minderjarigheid. Voor de deelnemers die dit attest 

voorleggen, geldt er geen leeftijdsgrens. 

Jeugdverenigingen die voornamelijk werken met deelnemers met een handicap moeten 

hiervoor geen bewijsstukken aanleveren. 

Instuif 

Een jeugdvereniging stelt gedurende duidelijk op voorhand vastgelegde openingsuren, 

ruimte te beschikking van kinderen, tieners en/of jongeren. De bezoekers kunnen zelf 

bepalen wat ze doen en wanneer ze toekomen en vertrekken. Ontmoeting is een belangrijke 

functie van een instuif-werking. 

Jeugdvakantie/kamp 

Een jeugdvakantie/kamp voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- Het gaat over minstens 5 opeenvolgende dagen met jeugdwerkactiviteiten en 4 

overnachtingen (24 uur op 24 uur); 

- Er gaat minstens 30 % van de leden/regelmatige deelnemers en begeleiding mee op 

kamp met een minimum van 10 deelnemers (8 leden/regelmatige deelnemers en 2 

begeleiders). 

Ondersteuningstraject 

In het reglement worden voorwaarden opgesomd. Wanneer een jeugdvereniging niet 

voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan zij toch in aanmerking komen voor een 

werkingssubsidie, als ze bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject of 

kan aantonen dat voor het huidige werkingsjaar aan de voorwaarde(n) voldaan wordt. Het 

initiatief om een ondersteuningstraject op te starten, ligt altijd bij het district. 



Een ondersteuningstraject is afgebakend in de tijd, op maat van de jeugdvereniging en bevat 

een aantal opvolgingsmomenten waarbij onder andere gekeken wordt naar de intentie tot 

medewerking van de jeugdvereniging.  

Het einddoel van het ondersteuningstraject is steeds het behalen van de voorwaarden zoals 

omschreven in het reglement.  

Bij een negatieve beoordeling door het district, kan de jeugdvereniging bij de eerstvolgende 

aanvraag voor werkingssubsidies geen beroep meer doen op een ondersteuningstraject. 

Jaar – Kalenderjaar – Werkingsjaar 

- Jaar: een aangesloten periode van 365 dagen; 

- Kalenderjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december;  

- Werkingsjaar: naar keuze van de jeugdvereniging: van 1 januari tot en met 31  

december of van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daar op volgend. 

Aanvraagformulier 

Hiermee worden de verschillende digitale formulieren bedoeld die het district ter 

beschikking stelt voor het indienen van subsidieaanvragen, werkingsverslagen, afrekeningen 

of dergelijke. 

Subsidies aan jeugdverenigingen 

Wat zijn subsidies aan jeugdverenigingen? 

Jeugdverenigingen die langer dan één jaar bestaan, kunnen een werkingssubsidie en een 

infrastructuursubsidie aanvragen. 

Er worden twee jeugdwerkvormen onderscheiden: 

- Jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod; 

- Jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod. 

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 

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. 



Welke verenigingen kunnen een werkingssubsidie en een infrastructuursubsidie 

aanvragen? 

Om als jeugdvereniging in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie en/of een 

infrastructuursubsidie, voldoet de jeugdvereniging 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; 

- Minstens één jaar een groepsgerichte, zelfstandige en onafhankelijke werking 

hebben en beschikken over een zichtrekening op naam van de jeugdvereniging; 

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

jeugddienst aangeleverd sjabloon (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder 

een koppel vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten); 

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

zijn kinderen en jongeren die in district Wilrijk wonen of (deeltijds) verblijven 1. 

Jeugdverenigingen waarvan slechts 33 % tot 50 %  van de leden, regelmatige deelnemers of 

bezoekers en begeleiders in district Wilrijk wonen of (deeltijds) verblijven, kunnen toch in 

aanmerking komen voor een werkingssubsidie en/of een infrastructuursubsidie als zij zelf 

aangeven een duidelijke verankering te hebben met het district Wilrijk tijdens het vorige 

werkingsjaar. 

- De hoofdverantwoordelijke is minstens 18 jaar oud; 

- 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; 

- De jeugdvereniging heeft haar werking, werkingsinfrastructuur of maatschappelijke 

zetel in district Wilrijk.  

Ook aan de volgende voorwaarden moet een jeugdvereniging voldoen. Wanneer dit niet het 

geval is, kan zij toch in aanmerking komen voor een werkingssubsidie en/of 

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

“ergens tijd doorbrengen” of “vertoeven”. 



infrastructuursubsidie als zij bereid is om actief mee te werken aan een 

ondersteuningstraject: 

- De begeleiders zijn vrijwilligers en minstens 16 jaar oud. De helft van hen is jonger 

dan 26 jaar; 

- Aantonen dat alle begeleiders medezeggenschap hebben in het inhoudelijke en/of 

financiële beleid van de werking. 

Hoe verloopt de procedure? 

De jeugdverenigingen van wie het werkingsjaar loopt van begin september tot eind 

augustus, dienen het aanvraagformulier (met het activiteitendagboek van het voorbije 

werkingsjaar en het betalingsbewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het 

huidige werkingsjaar) in, bij het district, tussen 1 september en 31 oktober. De 

jeugdverenigingen van wie het werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december dienen het 

aanvraagformulier in tussen 1 januari en 28 februari. 

Als er daarover afspraken bestaan tussen district Wilrijk en koepels of federaties van 

jeugdverenigingen, kunnen bepaalde gegevens door deze laatsten worden aangeleverd.  

Om controle mogelijk te maken, moet de jeugdvereniging toestaan dat het district de 

werking opvolgt en daarvoor eventuele activiteiten bijwoont. Het district kan ook 

bijkomende inlichtingen vragen zoals ledenlijsten en bewijsstukken over de georganiseerde 

activiteiten. De jeugdvereniging dient bewijsstukken bij te houden tot de subsidieaanvraag 

werd behandeld door het districtscollege. 


