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Reglement voor het bekomen van werkingstoelage door Berchemse 

jeugdverenigingen (vrijwillig jeugdwerk) 
 

ONDERWERP 
 

Art.1 - Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget en de districtsbevoegdheden verleent het district 

Berchem een werkingstoelage van 250,00 EUR aan Berchemse jeugdverenigingen, die met vrijwillige 

medewerkers werken. 

De toelage wordt aangevraagd voor het lopende werkingsjaar (september-augustus) en kan slechts één keer 

per werkingsjaar worden aangevraagd.  

 

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN 

 

Art.2 - Komen in aanmerking: Berchemse jeugdverenigingen (feitelijke verenigingen of vzw’s) die: 

• voor het lopende werkingsjaar erkend zijn als vrijwillig jeugdwerk door de stad Antwerpen (zie 

stedelijk “subsidiereglement voor de jeugd”) en;  

• hun lokalen in Berchem hebben en/of hun werking in Berchem organiseren en;  

• in het voorgaande werkingsjaar minstens 2 maal hun engagement toonden in district Berchem, bij 

voorbeeld door deelname aan 1 of meerdere districtsevenementen, aanwezigheid op de 

districtsjeugdraad, deelname aan een inspraaktraject voor jeugd, organisatie van een buurtgerichte 

activiteit (vb een Buurtboost van Opsinjoren),…. 

Art.3 - Komen niet in aanmerking:  

• Natuurlijke personen; 

• Professionele jeugdverenigingen (m.a.w. verenigingen die werken met professionele 

beroepskrachten); 

• Politieke partijen of jongerenafdelingen van politieke partijen; 

• Verenigingen die hoofdzakelijk activiteiten met een religieus karakter organiseren (zoals kerken, 

moskeeën, synagogen, evangelische verenigingen,…); 

• Scholen. 

 

PROCEDURE 
 

Art.4 - aanvraag 

De aanvraag wordt uiterlijk op 1 mei bezorgd aan jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be. Voor de 

aanvraag wordt het daartoe bestemde formulier gebruikt. Om in aanmerking te komen moet het formulier 

volledig ingevuld zijn. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de districtswebsite 

www.berchem.be. 

Enkel volledige aanvragen komen in aanmerking voor een toelage. De vereniging kan voor de uiterste 

indiendatum contact opnemen met de jeugddienst voor ondersteuning bij het invullen van het 

aanvraagformulier, dit kan via jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be. Of via tel. 03 239 14 86.  

 

Art.5 - Toe te voegen documenten: 

De verenigingen dienen bij hun aanvraag volgende documenten te voegen: 

• Het volledig ingevulde aanvraagformulier; 

• Het bewijs van erkenning door de stad als vrijwillig jeugdwerk; 

• Een ondertekende verklaring op eer, dat er geen sprake is van dubbele financiering. Dit wil zeggen dat, 

indien er sprake is van meerdere toelagen, de som van de ontvangen toelagen voor de werking de reële 

werkingskosten niet mag overschrijden;  
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• Een bewijs van engagement in het district in het voorgaande werkingsjaar; 

• contactgegevens van de aanvrager. 

• Indien de vereniging een feitelijke vereniging betreft: 

o Een lijst van leden die de vereniging vertegenwoordigen; Deze informatie wordt in het 

kader van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens enkel gebruikt in het kader van de aangegeven 

doelstelling, met name de toekenning van een toelage. 

o De naam, voornaam, het adres, emailadres en het telefoonnummer van de aanvrager, die 

de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere 

opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage. 

o Het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag 

zijn van een natuurlijke persoon. 

 

Art.6 - Behandeling 

De ingediende aanvragen worden verwerkt door de jeugddienst. De jeugddienst gaat na of aan alle 

voorwaarden van het reglement wordt voldaan, en of alle bewijsstukken toegevoegd werden.  

De dossiers worden voorgelegd aan het districtscollege dat binnen de zes weken gemotiveerd beslist over 

de toelage. 

Op basis van de beslissing van het districtscollege wordt de toelage uitbetaald.  

Indien het budget van het district onvoldoende is, beslist het districtscollege om de beschikbare middelen 

evenredig te verdelen over de goedgekeurde aanvragen.  

 

Art.7 - Controle en sancties 

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

stedelijke  jeugddienst aangeleverd sjabloon (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een koepel 

vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten).  

De vereniging dient de bewijsstukken van de aanwending van de toelage goed te bewaren in een eigen 

boekhouding. Het district kan beslissen om bij de vereniging ter plaatse controles uit te voeren. 

Er wordt geen toelage toegekend aan verenigingen die:  

• geen, niet tijdig of niet correct de gevraagde documenten, vernoemd in artikel 5, verstrekken;  

• zich verzetten tegen de controle van het districtsbestuur; 

• een andere voorwaarde van dit reglement niet naleven. 

 

TEN SLOTTE 
 

Art.8 - De bepalingen van de wet van 14 november 1983 op de toekenning en de aanwending van 

sommige toelagen én het algemeen stedelijk reglement op de toelagen (Gemeenteraadsbesluit van 18 

december 2006) zijn van toepassing. 

 

Art.9 - De aanvrager onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag ter 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De aanvrager 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 samen leven. Indien de aanvrager handelt 

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

toelage terugvorderen of weigeren. 

 

Art.10 – Op het promotiemateriaal wordt vermeld dat de vereniging ondersteund wordt door district 

Berchem. Dit kan op twee manieren: 

• opnemen van het sponsorlogo van het district Berchem; 
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• vermelding van de tekst: “District Berchem steunt onze vereniging financieel”. 

 

Art.11 – Het districtscollege beslist over alle niet in het reglement voorziene gevallen en regelt alle 

betwistingen omtrent de subsidiëring. 

 

Art.12 – Dit reglement treedt in werking op 17/03/2016. 


