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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 werkjaar 

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. 

1. Begrippen 
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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 een 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 medisch 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 ter 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 werkjaar 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 aaneengesloten 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. 
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2. Subsidies aan jeugdverenigingen 

Aanvraagformulier 
Hiermee worden de verschillende digitale formulieren bedoeld die het district ter 

beschikking stelt voor het indienen van subsidieaanvragen, werkingsverslagen, afrekeningen 

en dergelijke. 
 
 

 

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 volgende procedure 

gehanteerd. 

Eerst wordt gekeken naar de plaats waar de meeste activiteiten van de vereniging doorgaan. 

Als minstens de helft van de activiteiten van de vereniging doorgaan in één district, wordt de 
vereniging beschouwd als een vereniging van dat district. 

 
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de leden. 

Als minstens 33 % van de leden uit één district komen, wordt de vereniging beschouwd als 

een vereniging van dat district. 

Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de vereniging. Voor vzw is dit de 

maatschappelijke zetel, voor feitelijke verenigingen is dit 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 samen leven. Indien de jeugdvereniging 
handelt of uitspraken doet in strijd met deze bepalingen kan het stadsbestuur een deel van 
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 
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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 koepel 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 de stad Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven. 

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

bezoekers en begeleiders in de stad Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven, kunnen toch 

in aanmerking komen voor een werkingssubsidie of een infrastructuursubsidie als zij 
bijkomende bewijzen kunnen voorleggen die een zekere verbondenheid met de stad 
Antwerpen tijdens het vorige werkingsjaar aantonen. 
• de hoofdverantwoordelijke is minstens 18 jaar oud; 

• de jeugdvereniging heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leden, 
regelmatige deelnemers, bezoekers en begeleiders; 

• de jeugdvereniging gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking; 

• de jeugdvereniging heeft haar werking, werkingsinfrastructuur of maatschappelijk zetel in 

de stad Antwerpen. 

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 
infrastructuursubsidie als ze 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 de stad Antwerpen 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 de bewijsstukken bij te houden tot de 
subsidieaanvraag werd behandeld door het districtscollege. 
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De voorwaarden en de gevraagde gegevens met betrekking tot de werkingssubsidie hebben 

telkens betrekking op het afgelopen werkingsjaar, zowel voor jeugdwerk met voornamelijk 

een activiteitenaanbod, als voor jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod. 

2.1.1. Jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod 
 

Welke verenigingen kunnen een werkingssubsidie krijgen als jeugdwerk met voornamelijk 

een activiteitenaanbod? 

 

Elke jeugdvereniging die voldoet aan volgende voorwaarden kan een werkingssubsidie 
krijgen als jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod: 

• de jeugdvereniging bestaat minstens uit tien leden of regelmatige deelnemers en twee 
begeleiders; 

• de jeugdvereniging kan werken met verschillende leeftijdsgroepen; 
• de jeugdvereniging organiseert zelf minstens tien dagen per werkingsjaar een 

jeugdwerkactiviteit van minstens 90 minuten. Het aantal dagen van de verschillende 
leeftijdsgroepen mogen hiervoor opgeteld worden. 

 
Ook aan volgende voorwaarden moet voldaan worden. Is dat niet het geval dan kan de 
jeugdvereniging toch in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze bereid is om 
actief mee te werken aan een ondersteuningstraject : 
• bij elke jeugdwerkactiviteit is minstens één begeleider van minstens 18 jaar aanwezig; 

• elke jeugdwerkactiviteit, voor deelnemers jonger dan 16 jaar, wordt begeleid door 

minstens twee begeleiders. Er is minstens één begeleider per 12 deelnemers. Voor 
jeugdwerkactiviteiten met kinderen jonger dan zes jaar is er minstens één begeleider per 
zeven deelnemers. 

 
 

Hoeveel bedraagt een werkingssubsidie voor jeugdwerk met voornamelijk een 
activiteitenaanbod? 

Het totaal van de werkingssubsidie bestaat uit volgende delen : 

• basisbedrag; 

het basisbedrag is afhankelijk van het totaal aantal dagen jeugdwerkactiviteiten van alle 
leeftijdsgroepen samen (= optelsom) : 

o 10 – 20 dagen: 950,00 euro 

o 21 – 40 dagen: 1.100,00 euro 
o 41 – 60 dagen: 1.250,00 euro 

o 61 – 90 dagen: 1.400,00 euro 

o + 90 dagen: 1.550,00 euro 
• variabel bedrag 

o 10,00 euro per lid of een bedrag voor het aantal regelmatige deelnemers. 

2.1. Werkingssubsidies 



7 
 

Aantal 
regelmatige 

deelnemers 

 
Bedrag 

10 – 20 150,00 euro
21 – 40 300,00 euro
41 – 70 600,00 euro
71 – 110 1.000,00 euro
111 – 160 1.500,00 euro
161 – 220 2.100,00 euro
221 – 290 2.800,00 euro
291 – 365 3.550,00 euro
366 – 440 4.300,00 euro
441 – 515 5.050,00 euro
516 – 590 5.800,00 euro
591 – 665 6.550,00 euro
666 – 740 7.300,00 euro
741 – 815 8.050,00 euro
816 – … 8.800,00 euro

o 10,00 euro per begeleider; 

o 15,00 euro extra per gekwalificeerde begeleider; 
o 10,00 euro extra per lid of begeleider met een handicap. 

• jeugdvakantie/kamp; 

er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag voor één kamp per werkingsjaar van: 

o 750,00 euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden of regelmatige 
deelnemers en begeleiders deelnamen aan het kamp; 

o 1.500,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders deelnamen aan het kamp. 
Per extra jeugdvakantie/kamp per werkingsjaar wordt gewerkt met volgende forfaitaire 

bedragen : 

o 500,00 euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige 
deelnemers en begeleiders deelnamen aan het extra kamp; 

o 1.000,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders deelnamen aan het extra kamp. 
• Jeugdverenigingen die niet op kamp gaan, maar wel op weekend (minstens twee 

opeenvolgende overnachtingen, met minstens 10 deelnemers) krijgen hiervoor maximum 
één maal per werkingsjaar een forfaitair bedrag : 

o 150,00 euro indien tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers 
en begeleiders aan deelnamen aan het weekend; 

o 300,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders deelnamen aan het weekend. 

 
• Jeugdverenigingen die minstens 15 opeenvolgende werkdagen, jeugdwerkactiviteiten 

zonder overnachting organiseren (voor dezelfde doelgroep) tijdens de maand juli en/of 

augustus krijgen een extra forfaitair bedrag van 1.250,00 euro als er tussen de 50 en 100 
deelnemers zijn en 2.500,00 euro vanaf 100 deelnemers. 
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Het totale bedrag van de subsidie wordt betaald in twee gelijke schijven, een eerste schijf na 

goedkeuring van de werkingssubsidie, een tweede schijf tussen de vierde en zesde maand na 

de goedkeuring. 

2.1.2. Jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod 
 

Welke verenigingen kunnen een werkingssubsidie krijgen als jeugdwerk met voornamelijk 
een instuifaanbod? 

Elke jeugdvereniging die voldoet aan volgende voorwaarden kan een werkingssubsidie 
krijgen als jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod : 

• de jeugdvereniging organiseert tijdens een werkingsjaar gedurende minimum acht 
maanden een instuifaanbod; 
• minstens 50 % van het instuifaanbod (op weekbasis) wordt georganiseerd in de eigen 

instuifruimte; 

• naast dit instuifaanbod worden er ook jeugdwerkactiviteiten georganiseerd. 
 

Voor de jeugdwerkactiviteiten voor 6 -tot 16 -jarigen gelden bijkomende voorwaarden 
waaraan de jeugdwerkactiviteit moet voldoen. Is dat niet het geval dan kan de 

jeugdvereniging toch in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze bereid is om 
actief mee te werken aan een ondersteuningstraject : 

• bij elke jeugdwerkactiviteit is minstens één begeleider van minstens 18 jaar aanwezig; 
• elke jeugdwerkactiviteit wordt begeleid door minstens twee begeleiders. Er is minstens één 

begeleider per 12 deelnemers. Voor jeugdwerkactiviteiten met kinderen jonger dan zes jaar 
is er minstens één begeleider per zeven deelnemers. 

 
Jeugdverenigingen met voornamelijk een instuifaanbod worden ingedeeld in verschillende 

niveaus: 

 
(Bij de berekening tellen uren tussen 3 uur ’s nachts en 9 uur ’s morgens niet mee) 

 
 Aantal 

regelmatige 
bezoekers 
tijdens de 
instuif 

Instuifmomenten tijdens de 
openingsmaanden. 
Bij de berekening tellen uren tussen 3.00 uur 
en 9.00 uur ’s nachts niet mee. 

Aantal georganiseerde 
jeugdwerkactiviteiten per werkjaar 

Niveau 1 15  minstens 1 dag per week geopend 
 gemiddeld minstens 4 uur per week 

open 

8 (maximaal 2 themafuiven of 
feesten) 

Niveau 2 15  minstens 1 dag per week geopend 
 gemiddeld minstens 4 uur per week 

open 

28 (maximaal 7 themafuiven of 
feesten) 

of 20  minstens 2 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 8 uren per 

week open 

10 (maximaal 3 themafuiven of 
feesten) 

Niveau 3 20  minstens 2 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 8 uren per 

week open 

48 (maximaal 12 themafuiven of 
feesten) 

of 30  minstens 2 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

15 (maximaal 4 themafuiven of 
feesten) 
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Niveau 4 30  minstens 2 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

68 (maximaal 17 themafuiven of 
feesten) 

of 30  minstens 3 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

24 (maximaal 7 themafuiven of 
feesten) 

Niveau 5 30  minstens 3 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 12 uren per 

week open 

90 (maximaal 23 themafuiven of 
feesten) 

of 30  minstens 4 dagen per week geopend 
 gemiddeld minstens 16 uren per 

week open 

30 (maximaal 8 themafuiven of 
feesten) 

 

Hoeveel bedraagt een werkingssubsidie voor jeugdwerk met voornamelijk een 

instuifaanbod? 
Het totaal van de werkingssubsidie bestaat uit volgende delen : 

• basisbedrag 

o niveau 1: 2.300,00 euro 

o niveau 2: 2.800,00 euro 
o niveau 3: 3.425,00 euro 

o niveau 4: 4.300,00 euro 
o niveau 5 : 4.900,00 euro 

• variabel bedrag 
o 15,00 euro extra per gekwalificeerde begeleider /vrijwilliger 

o 10,00 euro extra per regelmatige bezoeker of begeleider met een handicap 
• jeugdvakantie/kamp 

Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag voor het organiseren van één kamp per 

werkingsjaar van: 
o 750,00 euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden of regelmatige 

deelnemers en begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnamen aan het kamp; 

o 1.500,00 euro indien er minsten 60 % van alle leden of regelmatige deelnemers en 
begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnamen aan het kamp. 

Per extra jeugdvakantie/kamp per werkingsjaar wordt gewerkt met volgende forfaitaire 

bedragen : 
o 500,00 euro indien er tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige 

deelnemers en begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnamen aan het extra 
kamp; 

o 1.000,00 euro indien er minsten 60 % van alle leden of regelmatige deelnemers en 
begeleiders van de jeugdwerkactiviteiten deelnamen aan het extra kamp. 

• Jeugdverenigingen die niet op kamp gaan, maar wel op weekend (minstens twee 
opeenvolgende overnachtingen met minstens 10 deelnemers) krijgen hiervoor maximum 
één maal per werkingsjaar een forfaitair bedrag : 

o 150,00 euro indien tussen de 30 % en 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers 

en begeleiders deelnamen aan het weekend; 
o 300,00 euro indien er minstens 60 % van alle leden/regelmatige deelnemers en 

begeleiders deelnamen aan het weekend. 
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2.2. Infrastructuursubsidies 

Het totale bedrag van de subsidie wordt betaald in twee gelijke schijven, een eerste schijf na 
goedkeuring van de werkingssubsidie, een tweede schijf tussen de vierde en zesde maand na 

de goedkeuring. 
 
 

 

Wat is een infrastructuursubsidie? 

Een infrastructuursubsidie wordt toegekend als tussenkomst in de kosten die gemaakt 

worden voor werken aan het lokaal van een jeugdvereniging, voor het optrekken van een 

nieuw lokaal of voor de aankoop van een lokaal of een bouwgrond. 

Wie kan een infrastructuursubsidie aanvragen? 
Volgende verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen : 

• elke jeugdvereniging die een werkingssubsidie krijgt van het district; 

• elke vzw die in haar statuten het beheer van een lokaal van een jeugdvereniging die een 
werkingssubsidie krijgt van het district,, als één van de doelstellingen heeft staan. De vzw 
kan aparte aanvragen indienen voor alle in de statuten opgenomen jeugdverenigingen. 

 
Hoeveel bedraagt een infrastructuursubsidie? 

De subsidie bedraagt maximum 80 % van de gemaakte toegelaten kosten. 
Volledige renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten wordt voor maximum 70 % 
gesubsidieerd. 

 
Infrastructuursubsidie in verschillende schijven 
Als het subsidiebedrag minder is dan 25.000,00 euro, wordt na goedkeuring van de aanvraag 

en de toekenning van de subsidie door het districtscollege , de eerste schijf van de toelage 
bepaald op basis van het verslag van het plaatsbezoek, de goedgekeurde offertes en plannen. 

Dit bedrag zal nooit groter zijn dan 50 % van het toegekende subsidiebedrag. 
Voor subsidiebedragen vanaf 25.000,00 euro wordt, na goedkeuring van de aanvraag en de 
toekenning van de subsidie door het districtscollege , de eerste schijf van de toelage bepaald 
op basis van facturen. 

Op basis van bijkomende facturen worden extra schijven van minimaal 10 % uitbetaald. 
Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald nadat de werken voltooid zijn en het district de 
uitvoering van de werken en de facturen heeft gecontroleerd. 

 
Wat zijn de voorwaarden voor een infrastructuursubsidie? 
• De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van het district; 

• het lokaal moet verzekerd zijn tegen brand; 
• de aanvrager is verantwoordelijk voor het bekomen van alle nodige vergunningen en 

toelatingen voor het oprichten van de geplande infrastructuur; 
• de werken moeten in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften; 

• de nodige vergunningen moeten in orde zijn voor de eerste schijf uitbetaald wordt; 
• de aanvrager moet de stad Antwerpen vrijwaren van aansprakelijkheid voor om het even 

welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de 
werken. De aanvrager gaat deze verbintenis aan door ondertekening van het 
aanvraagformulier; 
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• de aanvrager moet aan het district de gelegenheid geven het lokaal te bezoeken vóór, 

tijdens en na de werken; 

• bij de aankoop van een bouwgrond moet de aanvrager op deze grond binnen de vijf jaar de 
bouwwerken voor een nieuw lokaal starten; 

• indien het gaat over een aanvraag (totaal van de werken volgens de offertes) boven de 
25.000,00 euro, dient de aanvrager te zorgen voor een schriftelijke overeenkomst tussen 
alle betrokkenen (grondeigenaar, eigenaar, huurder, gebruiker) waarin de eigenaar zich 

ertoe verbindt de infrastructuur gedurende minstens negen jaar, te rekenen vanaf de 
beëindiging van de werken, ter beschikking te stellen aan de aanvrager of een andere door 
het district betoelaagde jeugdvereniging. 

 
Hoe verloopt de procedure? 
• De subsidie moet aangevraagd worden met het aanvraagformulier. 

Bij de aanvraag voegt de aanvrager: 

o een omschrijving van de werken; 
o een begroting met een kostenraming; 

o prijsoffertes : Er moeten drie offertes worden bijgevoegd of bewezen worden dat 

inspanningen werden gedaan om drie offertes te bekomen. De aanvrager moet 
melden aan welke offerte zij de voorkeur geeft en waarom. De offertes moeten 
voldoende inlichtingen bevatten over de leverancier of de uitvoerder van de 
werken (naam en adres van de firma, contactgegevens, registratienummer en 

ondernemingsnummer); 
o een kopie van de polis van de brandverzekering en een bewijs van betaling van de 

premie voor de lopende periode; 

o een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of een bewijs dat deze niet 
vereist is, indien gevraagd door het district; 

• voor aanvragen met betrekking tot veiligheidswerken en bij dringende aanvragen, geeft de 
administratie advies. Voor alle andere aanvragen geeft de adviesgroep advies. 

De adviesgroep wordt samengesteld door de het district en bestaat uit vertegenwoordigers 

van het jeugdwerk en de jeugddienst; 

• bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de prioriteit van de 
werken voor het betreffende gebouw : 

1) voortbestaan van de jeugdvereniging en instandhouding van het lokaal op korte 

termijn; 
2) veiligheid; 

3) instandhouding van het lokaal op lange termijn; 

4) verfraaiing, ecologie en toegankelijkheid. 
• de toekenning van de subsidie gebeurd door het districtscollege ; 

• de werken mogen niet starten voordat het district de bestaande situatie heeft kunnen 

beoordelen. Deze beoordeling is nog geen garantie op het toekenning van de subsidie. Als 
het gaat om dringende herstellingswerken overlegt de aanvrager de eerstvolgende werkdag 
met het district over de verdere procedure ; 

• de aanvrager moet de werken voltooien, haar kosten bewijzen aan de hand van facturen 

en het district gelegenheid geven het lokaal te bezoeken uiterlijk binnen een termijn van 18 
maanden na de datum van goedkeuring van de subsidie. Het districtscollege kan deze 
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3. Subsidies voor startende jeugdverenigingen: 

termijn met drie maanden verlengen, mits een gemotiveerde aanvraag van de 

jeugdvereniging; 

• als na uitbetaling van de infrastructuursubsidie de aanvrager de werken niet uitvoert, moet 
het volledige bedrag van de infrastructuursubsidie worden terugbetaald; 

• als binnen de drie jaar na uitbetaling van de infrastructuursubsidie de aanvrager met zijn 
werking ophoudt, of het gebouw verlaat of verkoopt, moet het volledige bedrag van de 
infrastructuursubsidie worden terugbetaald. In geval van overmacht, of als een andere 

betoelaagde jeugdvereniging het gebouw betrekt, vervalt de verplichting tot het 
terugbetalen van de infrastructuursubsidie. 

 
 

 

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 samen leven. Indien de jeugdvereniging handelt of uitspraken doet in strijd met 
deze bepalingen kan het stadsbestuur een deel van 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 afgesloten); 

• minimum 50 % van de leden/ regelmatige deelnemers en begeleiders zijn kinderen en jongeren die 
in de stad Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven; 

• de jeugdvereniging heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de leden, regelmatige 
deelnemers, bezoekers en begeleiders; 

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

• de jeugdvereniging heeft haar werking, werkingsinfrastructuur of maatschappelijk zetel in de stad 

Antwerpen. 
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Hoe wordt bepaald tot welk district een startende jeugdvereniging behoort ? 

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

gehanteerd. 

 
Eerst wordt gekeken naar de plaats waar de meeste activiteiten van de vereniging (zullen) door gaan. 

Als minstens de helft van de activiteiten van de vereniging doorgaan in één district, wordt de 

vereniging beschouwd als een vereniging van dat district. 

Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de leden. 

Als minstens 33 % van de leden uit één district komen, wordt de vereniging beschouwd als een 
vereniging van dat district. 

 
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de vereniging. Voor een vzw is dit de 

maatschappelijke zetel, voor feitelijke verenigingen is dit 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 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 een 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 
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evaluatie bevat ook een planning van de activiteiten voor de resterende maanden; 
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4. Projectsubsidies 

• startende jeugdverenigingen hebben geen toegang tot infrastructuursubsidies. 
 
 

 

Wat is een projectsubsidie? 

Een projectsubsidie wordt toegekend als stimulans voor jongeren bij het organiseren van 

experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende activiteiten in de vrije tijd van, voor en door 

jongeren, die afgebakend zijn in de tijd en plaatsvinden in het district. 

Wie kan een projectsubsidie aanvragen? 
Wie de aanvrager is, heeft in principe geen belang. De aanvrager kan dan ook zijn: 
• een jeugd- , sport- , cultuur- , scholieren- , studentenvereniging of een andere vereniging; 

• samenwerkingsverbanden tussen verschillende (jeugd)verenigingen; 
• een informele groep jongeren; 

• individuele jongeren. 

Bij verenigingen moet de activiteit duidelijk buiten hun normale werking vallen. 

Om in aanmerking te komen, moeten projecten : 

• openbaar zijn; 
• laagdrempelig zijn; 

• in de vrije tijd van organisatoren en deelnemers/bezoekers worden georganiseerd; 

• in het district worden georganiseerd; 
• de nodige toelatingen hebben; 

• de nodige verzekeringen hebben voor organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers. 
 

Hoe wordt bepaald tot welk district een project hoort ? 

Om te bepalen tot welk district een project behoort, wordt volgende procedure gehanteerd. 
 

Eerst wordt gekeken naar de plaats waar het project door gaat. 

Als het project in één district door gaat, wordt het project beschouwd als een project van dat district. 
 

Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de organisatoren. 

Als minstens 33 % van de organisatoren uit één district komen, wordt het project beschouwd als een 

project van dat district. 

Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de aanvrager van de projectsubsidie. Voor 

een vzw is dit de maatschappelijke zetel, voor feitelijke verenigingen is dit het postadres, voor 
natuurlijke personen in dit het verblijfsadres. 

 
Hoeveel bedraagt een projectsubsidie? 
Bij de goedkeuring van een project wordt een maximumsubsidie bepaald van maximaal 10.000,00 

euro per project/aanvraag. 

De uiteindelijke subsidie is gelijk aan het negatief saldo dat blijkt uit de afrekening. Dit bedrag kan 
echter nooit hoger zijn dan het goedgekeurde maximum subsidiebedrag. 



16 
 

5. Vormingssubsidies voor jongeren 

Is er een mogelijkheid tot prefinanciering? 

Na de goedkeuring van het project kan 60 % van de maximumsubsidie uitbetaald worden, op advies 

van de jury. 

Hoe verloopt de procedure? 
• De aanvraag wordt ingediend bij het district vóór aanvang van het project: 

o voor projectsubsidies tussen de 0,00 en 2.500,00 euro : twee weken voor aanvang van het 
project; 

o voor projectsubsidies tussen de 2.500,00 en 5.500,00 euro : zes weken voor aanvang van 
het project; 

o voor projectsubsidies tussen 5.500,00 en 10.000,00 euro : twee maanden voor aanvang van 
het project; 

• indien de gevraagde maximumsubsidie lager is dan 2.500,00 euro wordt door de jeugddienst advies 

uitgebracht. Indien de gevraagde maximumsubsidie gelijk is aan of hoger dan 2.500,00 euro, wordt 

door een jury advies uitgebracht. 

Deze jury wordt samengesteld door het district en bestaat uit jongeren, experten uit het jeugdwerk 

en de jeugddienst; 
• de toelage wordt toegekend door het districtscollege; 
• uiterlijk twee maanden na het einde van het project dient de aanvrager een schriftelijke evaluatie 

en 

een afrekening in bij het district. De afrekening moet alle inkomsten en uitgaven bevatten die 
verband houden met het project; 

• de volgende kosten komen NIET in aanmerking voor subsidiëring : 
o loonkosten en artiestenvergoeding voor de organisator(en); 
o investeringen; 

• inkomsten en uitgaven in verband met eten en drinken komen niet in aanmerking voor de 

berekening van de subsidie tenzij men kan aantonen dat de gemaakte kosten nodig zijn voor het 
project en niet terugverdiend worden zodat er geen dubbele inkomsten (inkomsten van verkoop + 
subsidies) worden gegenereerd. 

 
 

 
 

Wat is een vormingssubsidie voor jongeren? 

Een vormingssubsidie voor jongeren kan toegekend worden aan jongeren die een cursus jeugdwerk 

volgen. Een cursus jeugdwerk is een cursus die ingericht wordt met het oog op de vorming van 
begeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren in hun vrije tijd of 

die bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging. 

 
Wie kan een vormingssubsidie voor jongeren aanvragen? 

• Jongeren van 15 tot 30 jaar komen in aanmerking voor deze subsidie indien zij ofwel ingeschreven 

zijn in het bevolkingsregister van het district, ofwel lid zijn van jeugdvereniging die 
werkingssubsidies ontvangt van het district; 

• werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk 

kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie, als de cursus kadert binnen hun 



17 
 

beroepswerkzaamheden; 
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6. Slotbepalingen 

• verenigingen die een werkingssubsidie krijgen van het district kunnen deze subsidie voor hun 
leden, deelnemers of begeleiders aanvragen indien zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld 

hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren. 

 
Welke cursussen worden terugbetaald? 
• Jongeren kunnen de subsidie aanvragen voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door 

landelijk erkend jeugdwerk; 

• volgende cursussen komen niet in aanmerking voor de vormingssubsidie: 
o beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding; 

o stages verbonden aan animatorencursussen ; cursussen welke uitsluitend de opleiding of 

vervolmaking in een sporttak beogen; 

Hoeveel bedraagt een vormingssubsidie voor jongeren? 
Voor jongeren wordt het cursusgeld volledig terugbetaald tot een maximum van 175,00 euro per 

persoon per kalenderjaar. 

Hoe verloopt de procedure? 

• De aanvraag moet binnen de twee maanden na het einde van de cursus gebeuren door het 
indienen van het aanvraagformulier bij het district; 

• het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten: 
o een bewijs van deelname aan de cursus met vermelding van het bedrag van het betaalde 

cursusgeld, de plaats en data van de cursus en het onderwerp van de cursus. 

o enkel indien de aanvrager niet ingeschreven is in het district: 

o een verklaring van jeugdvereniging die een werkingssubsidie ontvangt van het 
district, waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van deze jeugdvereniging; 

o een verklaring van de eigen gemeente of het eigen district waaruit blijkt dat de 
aanvrager eerst in de eigen gemeente, of het eigen district een aanvraag voor 

vormingssubsidie heeft ingediend, met vermelding van het toegekende bedrag. Dit 
bedrag wordt in mindering gebracht van de subsidie die toegekend wordt door de 
het district; 

• de toelage wordt toegekend door de bevoegde budgethouder. 
 

Overgangsmaatregel 
Vormingssubsidieaanvragen voor vormingen die plaatsvinden na 1 december 2018 moeten worden 

ingediend bij het district. 
 
 

 

Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2019 2020. 
De bedragen vermeld in dit reglement zijn basisbedragen. Het districtscollege kan deze bedragen 

jaarlijks aanpassen aan de noden en behoeften van het jeugdwerk. 

Subsidieaanvragen die volledig voldoen aan de voorwaarden van het reglement komen steeds in 

aanmerking voor goedkeuring, zolang er voldoende budget beschikbaar is. 
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De jeugdvereniging of persoon die de subsidie heeft aangevraagd, wordt na het vervolledigen van 

het dossier, binnen de drie maanden op de hoogte gebracht van de beslissing. 

 
De aanvrager kan bijkomende uitleg vragen bij het district. 

 
Ook jeugdverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen kunnen ten gevolge 
van de mogelijkheid die Artikel 5 § 2 van het algemeen reglement op de toelage (gemeenteraad van 

18 december 2006 – jaarnummer 2730) hiertoe biedt in aanmerking komen voor subsidies van meer 
dan 1.250 euro die voorzien zijn in dit reglement. 

 
De bepalingen in dit reglement doen geen afbreuk aan de bepalingen in de Wet op de toelagen van 
14 november 1983 en het Algemeen reglement op toelagen (Gemeenteraad van 18 december 2006- 
jaarnummer 2730). 
Voor feitelijke jeugdverenigingen geldt eveneens het Algemeen reglement op de toelagen van 18 

december 2006. Er wordt evenwel een uitzondering voorzien voor volgende passage: DEEL II, 

Hoofdstuk 1, Artikel 4, paragraaf 2, punt b.: 

Er wordt geen verslag van de financiële toestand gevraagd voor feitelijke jeugdverenigingen zolang 

het bedrag voor de subsidie niet boven de 7.500,00 euro komt. De rechtvaardiging (inclusief 
aangewende budgetten) van het gebruik van de toelage moet gebeuren binnen de 14 maanden, 
hetzij door het invullen van het aanvraagformulier voor een nieuwe werkingssubsidie, hetzij door een 

aparte rechtvaardiging. 

 
De som van de toelagen die worden toegekend (door verschillende subsidiërende instanties) aan een 

aanvrager, kan nooit hoger zijn dan het totaal van de kosten waarvoor toelagen werden 

aangevraagd. 


