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Reglement projecttoelagen voor jeugdinitiatieven  
 

 
Doel 

 
Art.1 - Binnen de perken van de in de districtbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met 
een “projecttoelage voor jeugdinitiatieven” financiële ondersteuning als stimulans voor jonge 
initiatiefnemers voor het organiseren van projecten of activiteiten gericht op jeugd in het district Berchem. 

 
Wie kan een aanvraag indienen? 

 
Art.2 - Berchemse jeugdverenigingen (feitelijke vereniging of vzw), Berchemse organisaties die werken 
met of voor kinderen en jongeren (feitelijke vereniging of vzw) en individuele jongeren tussen 18 en 26 
jaar kunnen een aanvraag doen.  
Bij verenigingen moet de activiteit of het project duidelijk buiten hun reguliere en interne werking vallen.  
Scholen komen niet in aanmerking. 
Politieke organisaties, religieuze organisaties en politieke of religieuze activiteiten of projecten komen niet 
in aanmerking. 

 
Art.3 – Elke aanvrager kan slechts één keer per kalenderjaar een “projecttoelage jeugd” verkrijgen 
 
Wat verstaan we onder een project? 

 
Art.4 – Projecten die in aanmerking komen: 

 moeten nog plaatsvinden 
 zijn beperkt in tijd (max. 1 jaar) 
 vinden plaats in district Berchem (tenzij er een duidelijk aantoonbare reden is dat het project niet 

in Berchem kan plaatsvinden) 
 hebben een open karakter 

 
Art.5 – Bij de beoordeling van het project wordt rekening gehouden met volgende criteria:  

 de mate waarin het project experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend is  
 de mate waarin het project van, voor en door jongeren is  
 het aantal Berchemse jongeren dat bij de organisatie betrokken is  
 de leeftijd van de initiatiefnemers  
 het aantal Berchemse kinderen en jongeren dat men verwacht te bereiken  
 de mate waarin jongeren een traject afleggen waaruit ze iets leren  
 de mate waarin het project een samenwerking is tussen minstens 2 van de volgende 

beleidsdomeinen: jeugd, cultuur, sport en onderwijs;  
 de door de aanvrager te leveren inspanning  
 de aanwezigheid van sociaal engagement  
 het belang voor een buurt  
 het streven naar verenigen van jeugd over alle diversiteit heen 
 de manier waarop en de mate waarin promotie gemaakt wordt (en dus de mate van openbaarheid)  
 de mate waarin kansen gegeven worden aan beginnende artiesten (muziekgroepjes, cabaretiers, 

toneel…)  
 de aanwezigheid van een samenwerkingsverband tussen verenigingen  
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 de variatie binnen het project  
 de voorziene inkomsten en uitgaven  
 de aandacht voor duurzaamheid en ecologie  

 
Het ingediende project hoeft niet aan alle voorwaarden te voldoen.  
 
Indien projecten worden ingediend door verenigingen erkend als jeugdwerk kan er tevens rekening 
gehouden worden met volgende criteria :  

 wegwerken van drempels in het jeugdwerk   
 zichtbaarheidsacties van het jeugdwerk in de stad   
 wervingsacties (leden, deelnemers, bezoekers of begeleiders)  
 een netwerkversterkend effect voor het jeugdwerk hebben  

 
Welke kosten komen in aanmerking? 
 
Art.6 – Kosten rechtstreeks verbonden aan het project kunnen betoelaagd worden door het district. Dit 
omvat organisatorische kosten zoals de huur van technisch materiaal (geluidsinstallatie, een podium, wc-
wagen,…), programmatiekosten, huurkost locatie, verplaatsingsonkosten, communicatiekosten (drukwerk, 
ontwerp promotiemateriaal,…), enzovoort. De kosten worden bewezen aan de hand van facturen en 
onkostennota’s. 
 
Art.7 – 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 
(bijv. (kook)workshop) en niet terugverdiend worden zodat er geen dubbele inkomsten (inkomsten van 
verkoop + subsidies) worden gegenereerd.  
 
Art.8 – In geen geval kan deze toelage gebruikt worden voor de interne werking of als structurele 
ondersteuning.  Personeelskosten komen niet in aanmerking. 
 
Procedure 
 
Art.9 – Minstens twee maanden voor aanvang van het project of de activiteit moet de aanvraag tot subsidie 
ingediend worden. De aanvraag wordt gericht aan Jeugddienst Berchem 
 
Art.10 – Voor de aanvraag wordt het daarvoor bestemde aanvraagformulier gebruikt. Om in aanmerking te 
komen moet dit formulier volledig ingevuld zijn. Ook alle nodige bijlagen moeten ingediend zijn. Het 
aanvraagformulier kan bekomen worden op de jeugddienst of op de districtswebsite 
www.berchem.be/jeugd 
 
Art.11 – Elke aanvraag bevat: 

 het gewenste bedrag (geplafonneerd tot het werkelijk financieel tekort), dat maximaal 1250 euro 
bedraagt 

 een tekst met duidelijke beschrijving van het project 
 een financieel plan betreffende de aanwending van de toelage, met opgave van de uitgaven en de 

raming van de inkomsten 
 een vermelding van andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel 

 
Art.12 – Het districtscollege beslist binnen de twee maanden na de aanvraag over de subsidiëring van het 
project of de activiteit na advies van jeugddienst Berchem.  
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Art.13 – Het districtscollege legt de toelage voorlopig vast. Ten laatste twee maanden na afloop van het 
project zal de aanvrager de volgende documenten indienen: 

 inhoudelijk verslag 
 financieel verslag met een volledig overzicht van de definitieve uitgaven en inkomsten 
 bewijsstukken die betrekking hebben op de goedgekeurde uitgavenposten 

 
Controle en sancties 
 
Art.14 – Het districtscollege kan de toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen indien: 

 de toelage niet (geheel of gedeeltelijk) aangewend werd voor het doel waarvoor zij is toegekend of 
niet strookt met de aangeleverde informatie in het subsidiedossier. 

 de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct voorgelegd werden. 
 geen controle werd toegelaten  
 een andere voorwaarde van dit reglement niet werd nageleefd 

 
Tenslotte 
 
Art.15 – Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn de wet betreffende de controle op 
de toekenning en de aanwending van toelagen (14/11/1983) alsook het stedelijk reglement op de toelagen 
(18/12/2006, jaarnummer 2730) van toepassing. 
 
Art.16 – Voor feitelijke verenigingen geldt eveneens het algemeen reglement op de toelagen van 
18/12/2006. 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 verenigingen. 

 
Art.17 – 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 
subsidie terugvorderen of weigeren. 
 
Art.18 – Op het promotiemateriaal wordt vermeld dat het project betoelaagd wordt door district Berchem. 
Dit kan op twee manieren: 

 opnemen van het sponsorlogo van het district Berchem 
 vermelding van de tekst: “Dit project wordt financieel ondersteund door het district Berchem” 

 
Art.19 – Het districtscollege beslist over alle niet in het reglement voorziene gevallen en regelt alle 
betwistingen omtrent de subsidiëring. 
 
Art.20 – Dit reglement treedt in werking op 01/01/2014  
 

 
 
 

 


