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Ondersteuningsreglement District Deurne:  

Ondersteuning infrastructuurwerken 

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, die deelneemt op vrijwillige basis, in de vrije tijd, onder educatieve 

begeleiding en georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen. 

Studentenverenigingen en politieke jongerenpartijen zijn hierbij uitgesloten. 

 Particuliere jeugdverenigingen 

Jeugdverenigingen opgericht door een privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of 

winstoogmerk. 

2. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 oktober 2021. 

3. Einddatum  

Dit reglement eindigt op 31 december 2025. 

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door het district Deurne. 

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

 Elke jeugdvereniging die een ondersteuning voor haar werking krijgt van het district 

Deurne.  

 Elke vzw die in haar statuten als één van de doelstellingen het beheer van een lokaal 

van een jeugdvereniging, die een ondersteuning voor de werking krijgt van het 

district Deurne, heeft staan. De vzw kan aparte aanvragen indienen voor alle in de 

statuten opgenomen jeugdverenigingen.  



 
 

2 
 

6. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De ondersteuning 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. Bij de aankoop van een bouwgrond 

moet de aanvrager op deze grond binnen de vijf jaar de bouwwerken voor een nieuw lokaal 

starten. De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van het district Deurne.  

7. Aanvraag 

De vraag voor ondersteuning van de infrastructuurwerken moet aangevraagd worden met 

het aanvraagformulier.  

Bij de aanvraag voegt de aanvrager:  

 een omschrijving van de geplande werken, deze moeten in overeenstemming zijn 

met de bouwvoorschriften; 

 een begroting met een kostenraming;   

 prijsoffertes : er moeten minimum drie offertes worden bijgevoegd of bewezen 

worden dat inspanningen werden gedaan om drie offertes te bekomen tenzij dit  

onmogelijk is vanwege de hoogdringendheid van de herstellingswerken.  

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);   

 een kopie van de polis van de brandverzekering en een bewijs van betaling van de                    

premie voor de lopende periode;   

 een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of een bewijs dat deze niet                

vereist is;  

 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; 

 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; 

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;    
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3) instandhouding van het lokaal op lange termijn;    

4) verfraaiing, ecologie en toegankelijkheid.  

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag worden bevestigd binnen 

een termijn van 15 kalenderdagen. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een 

melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige 

aanvullende informatie zo snel mogelijk moet worden overgemaakt. 

8. Beslissing 

De werken mogen niet starten voordat het district Deurne de bestaande situatie heeft 

kunnen beoordelen. Deze beoordeling is nog geen garantie op de toekenning van de 

ondersteuning. Als het gaat om dringende herstellingswerken vanwege veiligheidsredenen 

kan de jeugdvereniging deze werken onmiddellijk laten uitvoeren en overlegt de aanvrager 

de eerstvolgende werkdag met het district Deurne over de verdere procedure.  

Het districtscollege van Deurne beslist over de toekenning van de ondersteuning. De 

beslissing wordt genomen na ontvangst van de volledige aanvraag.  

9. Financiële ondersteuning 

De ondersteuning bedraagt maximum 80 % van de gemaakte toegelaten kosten. 

Grote renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten worden voor maximum 70 % ondersteund. 

De berekening van de ondersteuning gebeurt op basis van de ingediende begroting en de 

bijgevoegde offertes.  

10. Termijnen voor uitbetaling 

Als de ondersteuning minder is dan 25.000,00 euro, wordt na goedkeuring van de aanvraag 

en de toekenning van het bedrag door het districtscollege, een eerste schijf van de 

ondersteuning uitbetaald. Deze eerste schijf zal nooit groter zijn dan 50 % van de 

toegekende ondersteuning.  

Voor bedragen vanaf 25.000,00 euro wordt, na goedkeuring van de aanvraag en de 

toekenning van de ondersteuning door het districtscollege, een eerste schijf van 12.500,00 

euro uitbetaald. Op basis van bijkomende facturen worden extra schijven van minimaal 10 % 

uitbetaald. 

Het saldo van de ondersteuning wordt uitbetaald na de oplevering van de werken en het 

district Deurne de uitvoering van de werken en de facturen heeft gecontroleerd.  

11. Inhoudelijke rapportage  

De aanvrager moet aan het district Deurne de gelegenheid geven het lokaal te bezoeken 

vóór en tijdens de werken. Als de werken voltooid zijn zal de aanvrager het district Deurne 

de gelegenheid geven het lokaal te bezoeken uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden 
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na de datum van goedkeuring van de ondersteuning. Het districtscollege  kan deze termijn 

met drie maanden verlengen, mits een gemotiveerde aanvraag van de jeugdvereniging. 

12. Financiële rapportage 

De aanvrager moet de kosten bewijzen aan de hand van facturen.  

Als na uitbetaling van de ondersteuning de aanvrager de werken niet uitvoert, moet het 

volledige bedrag van de ondersteuning voor de infrastructuurwerken worden terugbetaald.   

Als binnen de drie jaar na uitbetaling van de ondersteuning voor de infrastructuurwerken de 

aanvrager met zijn werking ophoudt, of het gebouw verlaat of verkoopt, moet het volledige 

bedrag van de ondersteuning voor de infrastructuurwerken worden terugbetaald. In geval 

van overmacht, of als een andere betoelaagde jeugdvereniging het gebouw betrekt, vervalt 

de verplichting tot het  terugbetalen van de ondersteuning. 

 

13. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt artikel 5 uit het overgangssubsidiereglement jeugd 

goedgekeurd door de districtsraad van 19 april 2018 met jaarnummer 00043. 

14. 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). 

  


