
Reglement voor erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief 

1. Doel 

Antwerpen bouwt aan een stad van, voor, door en met kinderen en jongeren. In Antwerpen 

krijgen alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen en een voor hen 

aantrekkelijk toekomstperspectief. Ze krijgen de fysieke en mentale ruimte om zichzelf te 

zijn, te experimenteren, en te groeien. De Antwerpse jeugdverenigingen, vrijetijds- en 

opvanginitiatieven spelen hierin een cruciale rol, en daarom wil de stad Antwerpen hen 

erkennen. 

 

2. Begrippen 

Jeugdwerk 

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

kinderen en jongeren van drie tot en met zesentwintig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve 

begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van kinderen en 

jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door 

jongeren of particuliere jeugdverenigingen. 

Particuliere jeugdverenigingen 

Jeugdverenigingen opgericht door een privé-initiatief, zonder commercieel doel of 

winstuitkering. 

Vrijetijds- en opvanginitiatief 

Een feitelijke vereniging of vereniging zonder winstuitkering, die niet onder de definitie van 

jeugdwerk valt, en die vrijetijdsactiviteiten en/of opvang voor kinderen en jongeren tussen 

2,5 en 18 jaar organiseert onder begeleiding en ter bevordering van de algemene en 

integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren. De werking vindt plaats in de vrije tijd  van 

die kinderen en jongeren. 

 

3. Doelgroep  

Erkenning als jeugdvereniging  

De stad Antwerpen erkent een vereniging als jeugdvereniging wanneer deze voldoet aan de 

definitie van het begrip jeugdwerk zoals beschreven in artikel 2. Er zijn 5 manieren waarop 

aangetoond kan worden dat een vereniging aan bovenstaande definitie voldoet: 



 de vereniging toont aan de hand van het door de stad Antwerpen ter beschikking 

gestelde aanvraagformulier aan dat ze aan de voorwaarden van dit reglement 

voldoet (dit formulier is terug te vinden op de website van de stad Antwerpen);  

 de vereniging is, of is aangesloten bij, een door de Vlaamse overheid erkende 

jeugdvereniging en heeft een werking gericht op het grondgebied van de Stad 

Antwerpen. Het aansluitingsbewijs dient als bewijs; 

 de vereniging krijgt een werkingssubsidie van een district van de stad Antwerpen op 

basis van een subsidiereglement waarin de definitie van jeugdwerk, zoals 

opgenomen in dit reglement, een voorwaarde tot subsidiëring is. Ook startende 

jeugdverenigingen die een districtssubsidie ontvangen en aan de definitie van 

jeugdwerk voldoen, krijgen een erkenning als jeugdvereniging.  Het besluit met 

betrekking tot de toekenning van de subsidie van het district dient als bewijs. 

 de vereniging ontvangt een subsidie van de stad Antwerpen als professionele 

jeugdpartner en voldoet aan de definitie van jeugdwerk;  

 een tweedelijnswerking (tussenstructuren en stadswerking) van een door de Vlaamse 

overheid erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging met een opdracht gericht 

op het ondersteunen van de door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen.  

Een verklaring van de landelijk georganiseerde jeugdvereniging  dient als bewijs. 

 

Erkenning als vrijetijds- en opvanginitiatief 

De stad Antwerpen erkent een (feitelijke) vereniging of vereniging zonder winstuitkering als 

vrijetijds- of opvanginitiatief wanneer  deze  voldoet aan de definitie zoals omschreven in 

artikel 2. Verenigingen kunnen aantonen dat ze aan de definitie en voorwaarden uit dit 

reglement voldoen aan de hand van het door de stad Antwerpen ter beschikking gestelde 

aanvraagformulier.  Dit formulier is terug te vinden op de website van de stad Antwerpen.  

 

4. Criteria 

Voor jeugdverenigingen en vrijetijds- of opvanginitiatieven : 

 Minimum 50 % van de deelnemers zijn kinderen en jongeren die in de stad 

Antwerpen wonen of er op structurele basis deeltijds verblijven. Verenigingen 

waarvan slechts 33% tot 50% van de deelnemers in de stad Antwerpen wonen of 

(deeltijds) verblijven, kunnen toch in aanmerking komen voor een erkenning als zij 

bijkomende bewijzen kunnen voorleggen die een zekere verbondenheid met de stad 

Antwerpen aantonen; 

 De vereniging organiseert meerdere activiteiten en/of (een) meerdaagse 

activiteit(en) per kalenderjaar. 



 De vereniging heeft minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

afgesloten en beschikt over alle wettelijk verplichte verzekeringen voor haar type 

werking;  

 De vereniging staat open voor alle geïnteresseerde kinderen, tieners en jongeren die 

tot de doelgroep van de werking / activiteit behoren. Iedereen is welkom, er worden 

geen selectie- of toelatingsproeven georganiseerd; 

 Het merendeel van de activiteiten worden georganiseerd in de vrije tijd van kinderen 

en jongeren en worden voornamelijk in groepsvorm aangeboden. 

Bijkomend criterium  voor een vrijetijds- of opvanginitiatief 

 De vereniging beschikt over een uittreksel van het strafregister art.596.2 (voor 

activiteiten met kinderen en jongeren) voor alle begeleiders. 

 

 

5. Uitsluitingen 

Volgende verenigingen zijn uitgesloten voor deze erkenning:  

 Studentenverenigingen 

 (Jongeren)bewegingen met louter politieke activiteiten. 

 Verenigingen met louter religieuze activiteiten.  

 Commerciële organisaties. Er mag wel een financiële bijdrage gevraagd worden voor 

de activiteit of werking, maar dit mag niet het hoofddoel van de organisatie of 

werking zijn. 

 

6. Aanvraagprocedure  

Verenigingen of initiatieven kunnen doorheen het hele jaar een erkenning aanvragen.  
 
De beslissing over de erkenning wordt ten vroegste drie weken na het indienen van een 
aanvraag en telkens aan het begin van een kwartaal bekendgemaakt.  
 
De erkenning is geldig tot en met eind juni van het volgende kalenderjaar en wordt niet 
automatisch verlengd. Een verlenging kan ten vroegste twee maanden voor het einde van 
het kalenderjaar aangevraagd worden. 
 
 
Als de erkenning wordt aangevraagd door het indienen van een aanvraagformulier, dan 

bezorgt de vereniging of het initiatief de volgende informatie: 

 Informatie over de werking, de doelgroep en de activiteiten, zoals geformuleerd in 

het aanvraagformulier; 

 Een recent betalingsbewijs voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 



 

Als de erkenning wordt aangevraagd op basis van de vier voorwaarden voor vereenvoudigde 

erkenning, zoals geformuleerd in artikel 3. Doelgroep, dan vraagt de stedelijke jeugddienst 

volgende informatie op: 

 Ofwel het bewijs van aansluiting bij een door de Vlaamse overheid erkende landelijk 

georganiseerde jeugdvereniging; 

 Ofwel de beslissing van een district waaruit de toekenning van een toelage voor 

jeugdwerk voor het lopende jaar blijkt;  

 Ofwel een verklaring van de landelijk georganiseerde jeugdvereniging  voor een 

tweedelijnswerking. 

 

7. Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning of weigering van een 

erkenning. 

Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning herroepen als de vereniging 

niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor een erkenning;  

 
 

8. Slotbepalingen  

Dit reglement heft het stedelijk subsidiereglement “Erkenning als jeugdvereniging”, 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 mei 2018 (jaarnummer 2018_GR_00278) op. 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

 


