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Ondersteuningsreglement: Berchemse 

jeugdverenigingen  

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  

 Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen 

voor en door de jeugd van 3 tot en met 30 jaar, die deelneemt op vrijwillige basis, in de 

vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door jongeren of particuliere 

jeugdverenigingen. 

 Particuliere jeugdvereniging: jeugdverenigingen opgericht door een privéinitiatief, 

zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk, die zich exclusief toeleggen op het 

organiseren van jeugdwerk. 

 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 daarop volgend. 

 Jeugdwerkactiviteit: wanneer in het reglement sprake is van een jeugdwerkactiviteit 

worden volgende activiteiten bedoeld: 

o activiteiten ingericht voor kinderen en/of jongeren (van 3 tot en met 30 jaar) die 

vallen onder het begrip jeugdwerk; 

o met een duur van minimaal 90 minuten; 

o waarbij er per activiteit (van bijvoorbeeld een deel- of takwerking) minimaal 7 

deelnemers aanwezig zijn (5 leden/deelnemers en 2 begeleiders). 

 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 instuifwerking.  

 Instuifaanbod: wanneer er in het reglement sprake is van een instuifaanbod wordt het 

volgende bedoeld: 

o het instuifaanbod is ingericht voor kinderen en/of jongeren van 3 tot en met 30 

jaar die onder het begrip jeugdwerk vallen 

o de vaste openingsdagen of - avonden met vaste openingsuren worden minstens 

8 maanden per jaar aangehouden op weekbasis.  

o de vaste openingsmomenten hebben een minimumduur van 90 minuten en er 

zijn minimum 5 deelnemers en 2 begeleiders aanwezig. 

o de vaste openingsmomenten moeten via verschillende communicatiekanalen 

gepromoot worden. 

o minstens 50% van het instuifaanbod wordt georganiseerd in de eigen 

instuifruimte. 

o tijdens de vaste openingsmomenten moeten de aanwezigheden van de 

regelmatige deelnemers worden geregistreerd met naam. 
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 Jeugdvakantie/kamp:  

o het gaat over minstens 5 opeenvolgende dagen met jeugdwerkactiviteiten en 4 

overnachtingen (24 uur op 24 uur); en 

o er gaat minstens 30% van de leden en begeleiding mee op kamp met een 

minimum van 10 deelnemers (8 leden en 2 begeleiders). Verschillende kampen, 

bijvoorbeeld per leeftijdsgroep, mogen geclusterd worden om aan het aantal 

vereiste leden te komen, op voorwaarde dat een lid in hetzelfde werkingsjaar niet 

meervoudig geteld wordt. 

 Weekend: 

o het gaat over minstens 2 opeenvolgende dagen met jeugdwerkactiviteiten en 2 

opeenvolgende nachten (24 uur op 24 uur); en 

o er gaat minstens 30% van de leden en begeleiding mee op weekend met een 

minimum van 10 deelnemers (8 leden en 2 begeleiders). Verschillende 

weekends, bijvoorbeeld per leeftijdsgroep, mogen geclusterd worden om aan het 

aantal vereiste leden te komen, op voorwaarde dat een lid in hetzelfde 

werkingsjaar niet meervoudig geteld wordt. 

 Lid: een jongere van 3 jaar tot en met 30 jaar die deelneemt aan een jeugdwerkactiviteit 

waarvoor tijdens het afgelopen werkingsjaar ofwel een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid werd afgesloten ofwel lidgeld aan een jeugdwerkkoepel werd betaald. 

 Regelmatige deelnemer:  

o een jongere van 3 tot en met 30 jaar die tijdens het werkingsjaar deelnam aan 

minstens 5 jeugdwerkactiviteiten of instuifmomenten van de jeugdvereniging  

o waarvan de aanwezigheidsgegevens werden geregistreerd op naam 

o waarvoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid werd afgesloten. 

 Begeleider: een lid van 16 tot en met 30 jaar die binnen de jeugdvereniging 

verantwoordelijkheid op zich neemt en/of instaat voor de begeleiding van de 

jeugdwerkactiviteiten. De begeleider maakt met andere woorden deel uit van de 

reguliere werking en wordt niet extern aangetrokken. 

 Gekwalificeerde begeleider: een begeleider die voldoet aan één van de volgende 

voorwaarden:  

o 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 middel van:  

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

afdeling jeugd van de Vlaamse overheid); 

 ofwel een verklaring van de organisator van de gevolgde cursus én een 

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

evaluatiemoment. 

o Hij/zij is minstens 20 jaar en heeft 3 jaar ervaring als begeleider in het jeugdwerk. 

Dit bewijs je door middel van een verklaring van de organisatie(s) waar de 

begeleider heeft gewerkt. 

 Lid met een handicap: Lid waarvoor 1 van de volgende attesten wordt voorgelegd: 

o een bewijs van inschrijving in het buitengewoon onderwijs; 

o een attest, afgeleverd door een kinderbijslagfonds of door de FOD Sociale 

zekerheid, het ministerie bevoegd voor uitkeringen aan personen met een 

handicap, met een erkenning van minstens 66% ongeschiktheid of vier punten op 
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de eerste pijler van de medisch sociale schaal. Voor de leden die dit attest 

voorleggen, wordt de leeftijdsgrens verhoogd van 30 jaar naar 35 jaar; 

o een bewijs van verlengde minderjarigheid. Voor de leden die dit attest 

voorleggen, geldt er geen leeftijdsgrens. 

Jeugdverenigingen die voornamelijk (d.i. minimum 80%) werken met leden met een 

handicap zijn gevrijwaard van het aanleveren van de drie bovenvermelde bewijzen en 

attesten. 

 Ondersteuningstraject:  traject dat afgebakend is in tijd, op maat van de 

jeugdvereniging opgesteld is en een aantal opvolgingsmomenten heeft 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 ondersteuningsaanvraag geen beroep meer doen 

op een ondersteuningstraject. 

2. Looptijd 

Dit reglement loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2025.  

3. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem. 

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden 

voldoen. De particuliere jeugdvereniging: 

 is gevestigd in district Berchem of oefent minstens 50% van de activiteiten of projecten 

uit op het grondgebied van district Berchem; 

 bestaat minstens 1 jaar; 

 bestaat minstens uit 10 leden en 2 begeleiders; 

 organiseert zelf minstens 10 dagen per werkingsjaar een jeugdwerkactiviteit; 

 houdt een dagboek bij van de jeugdwerkactiviteiten via het sjabloon van het district (met 

uitzondering van jeugdverenigingen die onder een jeugdwerkkoepel vallen waarmee de 

jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten). In dit dagboek houdt de 

jeugdvereniging de data, uren, plaats en deelnames van hun activiteitenaanbod bij.  

 levert een bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de leden of 

regelmatige deelnemers (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een 

jeugdwerkkoepel vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten); 

 staat open voor alle inwoners van het district Berchem en voor alle geïnteresseerde 

kinderen, tieners en jongeren die tot de doelgroep behoren; 

 levert inspanningen om via verschillende communicatiekanalen de werking zichtbaar te 

maken in de buurt en het aanbod bekend te maken aan een ruimer publiek; 

 heeft een zichtrekening op naam van de vereniging; 

 heeft een hoofdverantwoordelijke van minstens 18 jaar oud; 
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 gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking en communicatie; 

 organiseert 1 maal per 2 werkingsjaren een activiteit of evenement samen met een door 

het district aangeduide Berchems jeugdwerkorganisatie. Van deze voorwaarde kan 

gemotiveerd afgeweken worden. 

 heeft enkel vrijwillige begeleiders en deze zijn minstens 16 jaar oud. De helft van hen is 

jonger dan 26 jaar. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging 

nog in aanmerking komen als de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan 

een ondersteuningstraject. 

 geeft alle begeleiders medezeggenschap in het inhoudelijk en/of financiële beleid van de 

werking. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging nog in 

aanmerking komen als de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan een 

ondersteuningstraject. 

 begeleidt elke jeugdwerkactiviteit voor deelnemers jonger dan 16 jaar door minstens 2 

begeleiders. Er is minstens 1 begeleider per 12 deelnemers. Voor jeugdwerkactiviteiten 

met kinderen jonger dan 6 jaar is er minstens 1 begeleider per 7 deelnemers. Als aan 

deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging nog in aanmerking komen als 

de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject. 

Volgende verenigingen zijn uitgesloten voor deze ondersteuning:  

 vereniging die werkt met professionele beroepskrachten; 

 vereniging die verbonden is aan een politieke partij of is een jongerenafdeling van een 

politieke partij; 

 vereniging die hoofdzakelijk activiteiten met een religieus karakter organiseert (zoals 

kerken, moskieeën, synagogen, evangelische verenigingen, enzovoort); 

5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De ondersteuning kan gebruikt worden als werkingsmiddelen voor jeugdwerk, zoals 

gedefinieerd, in het lopende werkingsjaar. 

6. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 28 februari via de 

verenigingendatabank van stad Antwerpen. Een jeugdvereniging kan slechts 1 aanvraag per 

werkingsjaar doen. 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd uiterlijk op 

15 maart met een ontvangstmelding. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de districtsadministratie aan de 

aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de 

nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt voor 31 maart. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag 

geweigerd worden. 
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7. Beslissing 

Het bevoegde orgaan beslist over de ondersteuningsaanvragen binnen een termijn van 2 

maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding. 

Indien gerechtvaardigd, mag de termijn 1 maal voor maximaal dezelfde duur door het 

bevoegde orgaan worden verlengd. De verlenging en de duur ervan worden met redenen 

omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis van de 

aanvrager gebracht.  

8. Financiële ondersteuning 

Het ondersteuningsbedrag wordt vastgesteld op basis van de gegevens van het vorige 

werkingsjaar:  

1. Basisbedrag op basis van aantal dagen jeugdwerkactiviteiten 

2. Variabel bedrag op basis van het aantal leden 

3. Jeugdvakantie/kamp  of weekend 

1. Basisbedrag 

Het basisbedrag is afhankelijk van het totaal aantal dagen jeugdwerkactiviteiten van alle 

leeftijdsgroepen samen (optelsom). De dagen van jeugdvakantie/kamp en weekend vallen 

hier mee onder. Bij jeugdverenigingen met hoofdzakelijk een instuifaanbod zoals 

gedefinieerd telt een vast openingsmoment als jeugdwerkactiviteit. 

 10 – 20 dagen: 1.200,00 euro 

 21 – 40 dagen: 1.350,00 euro 

 41 – 60 dagen: 1.500,00 euro 

 61 – 90 dagen: 1.650,00 euro 

 + 90 dagen: 1.800,00 euro 

2. Variabel bedrag 

 10,00 euro per lid of regelmatige deelnemer (inclusief begeleiders); 

 15,00 euro extra per gekwalificeerde begeleider; 

 10,00 euro extra per lid of begeleider met een handicap.  

3. Jeugdvakantie/kamp of weekend 

Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag voor 1 kamp per werkingsjaar van:  

 750,00 euro indien er tussen de 30% en 60% van alle leden en begeleiders 

deelnamen aan het kamp;  

 1.500,00 euro indien er minstens 60% van alle leden en begeleiders deelnamen aan 

het kamp.  

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

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

deelnamen aan het extra kamp;  

 1.000,00 euro indien er minstens 60% van alle leden en begeleiders deelnamen aan 

het extra kamp. 

Jeugdverenigingen die niet op kamp gaan maar wel op weekend krijgen hiervoor maximum 

1 maal per werkingsjaar een forfaitair bedrag. Jeugdverenigingen die ondersteuning krijgen 

voor het organiseren van een jeugdvakantie/kamp kunnen dus geen aanspraak maken op 

de toelage voor een weekend.  

 150,00 euro indien tussen de 30% en 60% van alle leden en begeleiders deelnamen 

aan het weekend; 

 300,00 euro indien er minstens 60% van alle leden en begeleiders deelnamen aan 

het weekend. 

Per budgetjaar kunnen ondersteuningen alleen worden toegekend binnen de grenzen van 

het beschikbare budget. 

9. Termijnen voor uitbetaling 

De ondersteuning zal na goedkeuring van het aanvraagdossier door het bevoegde orgaan 

worden uitbetaald.  

10. Inhoudelijke rapportage 

Via het aanvraagformulier levert de jeugdvereniging de bewijzen voor de voorwaarden in 

artikel 4 en de gegevens voor de berekening van de financiële ondersteuning in artikel 8. 

Ook geeft de jeugdvereniging contactgegevens door voor eventuele bijkomende controles 

en vragen. 

Het district kan alle relevante documenten bij de jeugdvereniging opvragen zoals 

bijvoorbeeld een ledenlijst van de jeugdvereniging. Deze informatie wordt in het kader van 

de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens enkel gebruikt in het kader van de aangegeven 

doelstellung, met name de toekenning van een ondersteuning. 

Afgevaardigden van het district kunnen ter plaatse het gebruik van de toelage komen 

controleren. De jeugdvereniging moet dit toestaan. 

11. Financiële rapportage 

De financiële rapportage wordt ingediend bij de ondersteuningsaanvraag via de 

verenigingendatabank van de stad Antwerpen: 

 de vereniging dient de bewijsstukken van de aanwending van de ondersteuning goed te 

bewaren in een eigen boekhouding. Het district kan beslissen om bij de vereniging ter 

plaatse controles uit te voeren. 
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 het financieel verslag of jaarrekening van het vorige werkingsjaar; 

 een verklaring op eer dat er geen sprake is van dubbele financiering. Dat wil zeggen dat 

indien er sprake is van meerdere ondersteuningen, de som van de ontvangen 

ondersteuning voor de werking de reële werkingskosten niet mag overschrijden. 

12. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 22 

oktober 2019 (jaarnummer 70). 

13. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

  


