
Subsidies aan jeugdverenigingen erkend als jeugdwerk

Wat zijn subsidies aan jeugdverenigingen erkend als jeugdwerk ?
Jeugdverenigingen die langer dan een jaar bestaan, kunnen hun erkenning als jeugdwerk 
aanvragen bij de stad Antwerpen.  Deze erkenning geldt voor een periode van 1 jaar.
Door de erkenning heeft de jeugdvereniging recht op een werkingssubsidie en kan ze een 
infrastructuursubsidie aanvragen. 
We onderscheiden 2 jeugdwerkvormen:
• jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod;
• jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod.

Welke verenigingen kunnen erkend worden als jeugdwerk?  
Om als jeugdvereniging erkend te worden als jeugdwerk 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 
publiek; 
• minstens 1 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 Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven. Jeugdverenigingen 
waarvan slechts 33% tot 50% van de leden, regelmatige deelnemers of bezoekers en 
begeleiders in Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven, kunnen toch voor erkenning in 
aanmerking komen 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 erkenning 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 de stad Antwerpen, 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 de stad Antwerpen de
werking opvolgt en daarvoor eventuele activiteiten bijwoont. De stad Antwerpen kan ook 
bijkomende inlichtingen vragen zoals ledenlijsten en bewijsstukken over de georganiseerde 
activiteiten. De jeugdvereniging dient de bewijsstukken bij te houden tot de 
erkenningsaanvraag werd behandeld door het college van burgemeester en schepenen.


