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 Algemene bepalingen
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op
de begroting, voorziet het stadsbestuur van Lier subsidies voor het plaatselijk
jeugdwerk.
Onder jeugdwerk wordt verstaan: groepsgerichte sociaal-culturele en vrijwillige
initiatieven op basis van niet-commerciële doelen met jeugd (kinderen en jongeren
van 3 tot 25 jaar) in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding (van hoofdzakelijk
jongeren) en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door
openbare besturen.
Alleen erkende Lierse jeugdverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen. De
toewijzing gebeurt volgens het hiernavolgend reglement. Dit reglement wordt van
kracht op 01/07/2019 en vervangt alle voorgaande reglementen m.b.t. deze materie.
Verenigingen die beroep doen op dit reglement, verklaren zich hierdoor akkoord met
alle bepalingen.
 Erkenningsvoorwaarden
Wie
Om door de gemeenteraad erkend te worden moet een plaatselijke jeugdorganisatie
een doel nastreven dat gericht is op een combinatie van minstens drie van volgende
functies :
- ontmoeting
- spel
- creatieve activiteiten
- vorming
- kadervorming
- dienstverlening
- werken aan structuurveranderingen
- bevorderen van integratie van maatschappelijk achtergestelde jeugd
Komen niet in aanmerking voor erkenning als Lierse jeugdvereniging:
-

Jeugdverenigingen die reeds op een andere wijze vanuit de stad financieel
ondersteund worden.

-

Verenigingen die reeds erkend worden als Lierse sport- of culturele vereniging via
andere gemeentelijke erkenningsreglementen. Indien de jeugdvereniging een
jeugdafdeling is van een andere verenging die erkend kan worden als Lierse
sport- of culturele vereniging, kan deze jeugdafdeling niet erkend worden als
jeugdvereniging. Jeugdverenigingen waarbij hoofdzakelijk sport of cultuur
centraal staan, dienen een erkenningsaanvraag te doen bij respectievelijk sport of
cultuur.

Verenigingen die al eerder erkend werden als Lierse jeugdvereniging op basis van
het voorgaande erkenningsreglement blijven hun erkenning behouden.
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Om erkend te worden moet de plaatselijke organisatie tevens aan de volgende
voorwaarden voldoen :
a. Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of
handelsoogmerken.
b. Minimum 50 % van de leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de
stad Lier.
c. De zetel en hoofdactiviteit hebben plaats op het grondgebied van de stad Lier.
d. Activiteiten worden uitgeoefend in de Nederlandse taal.
e. Bij het indienen van de vraag om erkenning wordt het bewijs geleverd dat tijdens
het vorig werkjaar activiteiten werden uitgeoefend zoals beschreven in 1.
f. Op vraag van het stadsbestuur wordt verantwoording afgelegd over de
aanwending van de subsidies.
g. Een vaste groepering zijn die uit minstens 10 leden bestaat en die minstens 20
activiteiten in de loop van een werkjaar laat plaatsvinden.
h. Geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid jonger is dan 25 jaar.
(Werkingen met gehandicapten of met maatschappelijk achtergestelde jongeren
kunnen hierop een uitzondering aanvragen aan het
i. college van burgemeester en schepenen na advies van de jeugdraad.)
j. Een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden
van de jeugdvereniging op voorwaarde dat de waarden en normen, reglementen
en doelstellingen van de vereniging geëerbiedigd worden.
Aanvraag
De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten :
a. De samenstelling van het bestuur met vermelding van naam, voornaam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en functie van elk bestuurslid.
b. De opgave van het aantal leden met vermelding van naam, voornaam, adres en
geboortedatum van elk lid.
c. Een exemplaar van de statuten of van het grondreglement, of bij gebrek hieraan
een omschrijving van de doelstellingen van de vereniging.
d. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten die
gerealiseerd werden tijdens het vorige dienstjaar.
e. Voor de organisaties die over lokalen beschikken of deze huren: een duplicaat van
de polis van de afgesloten verzekering tegen brand.
f. Een duplicaat van de afgesloten verzekeringspolis betreffende aansprakelijkheid
tegenover derden, waarbij de leden zelf als derden worden beschouwd. Hierin
moet het aantal leden vermeld staan.
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 Werkingssubsidie
Wat
Alle erkende Lierse jeugdverenigingen kunnen ter ondersteuning van hun dagelijkse
werking beroep doen op werkingssubsidies. Deze worden berekend op basis van de
gegevens en activiteiten betreffende het werkjaar dat loopt van 1 september van het
vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.
Aanvraag
De aanvraag dient ten laatste de 2e dinsdag van oktober ingediend te zijn bij de
jeugddienst. Bij het aanvraagformulier dient een beknopt werkingsverslag alsook een
lijst van de leden en de leiding gevoegd te worden.
Het aantal ingeschreven leden en leiding dient te worden bewezen aan de hand van
een door de algemene verzekeraar bekrachtigd of aangeleverd overzicht. Alleen
volwaardig verzekerde leden en leiding worden meegerekend.
Bedrag
De helft van het in de begroting voorziene bedrag wordt gelijk verdeeld onder alle
verenigingen die een subsidieaanvraag deden. Het overige bedrag wordt verdeeld
aan de hand van een puntensysteem.
Het aantal punten wordt als volgt bepaald :
Leden en leiding :
- 1 punt per lid
- 1 punt per leider
- 2 punten per gebrevetteerde leider
Kampen en weekends :
- 50 punten indien alle takken op kamp gaan
- 25 punten indien alle takken op weekend gaan
Werking :
- wekelijks of 40 activiteiten per jaar : 100 punten
- 2-wekelijks of 20 activiteiten per jaar : 50 punten
- maandelijks of 10 activiteiten per jaar : 25 punten
UiTPAS:
- 100 punten per jeugdvereniging die UiTPASpartner worden
- 50 punten per MIA-lid per jeugdvereniging
 Kadervorming
Wat
Onder kadervorming wordt verstaan : de samenhangende opleiding en begeleiding
van de verantwoordelijke of toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn
met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
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Deze vorming moet georganiseerd zijn door de overheid of door landelijke of
regionale jeugdverenigingen die door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn.
Volgende cursussen worden niet beschouwd als kadervorming in het jeugdwerk :
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding.
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren.
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in onder meer
sportdisciplines beogen.
Voorwaarden
De cursisten dienen te bewijzen dat zij lid zijn van een door de stad erkende
jeugdvereniging om in aanmerking te komen voor een toelage.
Aanvraag
De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na het einde van de cursus, door het lid of de
vereniging, ingediend zijn bij de jeugddienst en dit ten laatste op 1 november. Het
aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een volledig ingevuld attest van
deelname. Vormingen die in de loop van de maand november of december
plaatsvinden, komen in aanmerking voor een terugbetaling met het budget van het
volgende jaar.
Bedrag
- De jeugdverantwoordelijke die een cursus gevolgd heeft, ontvangt een toelage
van 80 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 60 per persoon per
jaar.
- De toelage voor verenigingen die zelf het cursusgeld betaald hebben voor hun
leden bedraagt eveneens 80 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van
€ 60 per persoon per jaar. Deze mogelijkheid sluit individuele betoelaging van
cursisten uit.
 Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten
Wat
Vormings- en informatieprojecten die worden georganiseerd op het Lierse
grondgebied en voor het hele Lierse jeugdwerk open staan kunnen terugbetaling
krijgen.
Voorwaarde
Deze vorming moet georganiseerd zijn door de overheid of door landelijke of
regionale jeugdverenigingen die door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn en op het Lierse grondgebied plaatsvinden.
Aanvraag
De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na het einde van de cursus, door de vereniging
of de Lierse jeugdraad, ingediend zijn bij de jeugddienst en dit ten laatste op 1
november. Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van de betaalde
factuur. Vormingen die in de loop van de maand november of december
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plaatsvinden, komen in aanmerking voor een terugbetaling met het budget van het
volgende jaar.
Bedrag
- De toelage voor verenigingen die zelf een aanbod organiseren is vastgesteld op
de helft van de uitkoopsom met een maximum van € 200 per vereniging per jaar.
- Indien de Lierse jeugdraad de vorming organiseert, is de toelage de volledige
uitkoopsom.
 Financiële ondersteuning bij de organisatie van een initiatief
Wat
Het huren of kopen van materiaal of accommodatie, kost van drukwerk en inhuren
van professionele dienstverlening komt in aanmerking voor een financiële
ondersteuning.
Voorwaarden
Het initiatief moet een activiteit betreffen waarop alle mensen, ook buiten de
vereniging, welkom zijn. Dit openbaar karakter moet aangetoond worden a.d.h.v.
inkomkaarten, affiches, aankondigingen, …
Aanvraag
Het aanvraagformulier tot terugbetaling moet binnen de maand na afloop van het
evenement samen met de nodige facturen of rekeningen op de jeugddienst
binnengebracht zijn, en dit ten laatste op 1 november. Evenementen die in de loop
van de maand november of december plaatsvinden, komen in aanmerking voor een
terugbetaling met het budget van het volgende jaar.
Bedrag
Het maximum bedrag dat per vereniging is voorzien bedraagt € 500. Afhankelijk van
het totaal aantal aanvragen van alle erkende jeugdverenigingen is een uitbreiding tot
maximum € 1000 mogelijk.
Bij de organisatie van een initiatief in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum kan
elke vereniging per jaar een éénmalige terugbetaling bekomen voor de onkosten bij
gebruik van de licht- of geluidsinstallatie van het jeugdcentrum.
Bij de organisatie van een initiatief van de jeugdraad of bij een overkoepelend
evenement van minstens 3 jeugdverenigingen is dit reglement eveneens van
toepassing ongeacht individuele ondersteuning aan deze verenigingen tijdens
hetzelfde jaar.
 Financiële ondersteuning van jeugdwerklokalen
Wat
Deze ondersteuning dekt 3 verschillende noden:
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-

Jeugdverenigingen moeten hun infrastructuur kunnen aanpassen, onderhouden
en renoveren zodat een veilige werking gegarandeerd is.
Jeugdverenigingen die door omstandigheden nood hebben aan nieuwe
infrastructuur (nieuwbouw, aankoop of huur van een lokaal).
Jeugdverenigingen die reeds geïnvesteerd hebben in infrastructuur
ondersteuning bieden bij de verdere afbetaling.

Voorwaarden
De subsidie kan aangewend worden voor :
- De kosten ter oprichting van lokalen (materialen en dienstverlening).
- Het bekostigen van verbeteringswerken of verfraaiingen aan het gebouw.
- Het betalen van huurgeld voor een lokaal.
- Het betalen van vaste kosten voor nutsvoorzieningen van het lokaal (elektriciteit,
gas, water, …)
Aanvraag
Voor 1 november dient de vereniging een aanvraagformulier in te vullen met een
oplijsting van de aankopen en/of werken die effectief gebeurd zijn en deze op de
jeugddienst binnen te brengen :
- de officiële facturen of rekeningen
- betalingsbewijzen en een kopie van het huurcontract voor terugbetaling van huur
- attest van betaalde aflossingen van kapitaal en/of interesten om een tussenkomst
in de afbetaling van een lening te bekomen
Aankopen of werken die in de loop van de maand november of december gebeuren,
komen in aanmerking voor een terugbetaling met het budget van het volgende jaar.
Bedrag
Elk jaar heeft elke erkende Lierse jeugdvereniging recht op max. € 1.250 subsidie.
Dit kan betrekking hebben op verschillende uitgaven en kan op verschillende
momenten opgenomen worden. Afhankelijk van het totaal aantal aanvragen van alle
erkende jeugdverenigingen is een uitbreiding tot maximum € 1.750 mogelijk.
Bij nieuwbouw of grotere verbouwingen is het volgende mogelijk:
• Voor facturen boven € 2.500 kan een vereniging 2x het bedrag krijgen. Het
volgende jaar heeft de vereniging dan geen recht op de som.
• Voor facturen boven de € 3.750 kan een vereniging 3x het bedrag krijgen. De
volgende 2 jaar heeft de vereniging dan geen recht op de som.
• Voor facturen boven de € 5.000 kan een vereniging 4x het bedrag krijgen. De
volgende 3 jaar heeft de vereniging dan geen recht op de som.
• Voor facturen boven de € 6.250 kan een vereniging 5x het bedrag krijgen. De
volgende 4 jaar heeft de vereniging dan geen recht op de som.
Het opnemen van de subsidie voor meerdere jaren dient op voorhand aangevraagd
te worden op de jeugddienst en dit voor 1 november. De aanvragen worden
chronologisch behandeld en goedgekeurd op voorwaarde dat dit past binnen het
beschikbare krediet.
Twee jeugdverenigingen die in eenzelfde infrastructuur gehuisvest zijn en
beiden een aanvraag indienen, hebben samen recht op € 1.875 subsidie (factor
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1,5, dwz: de eerste vereniging krijgt max. 1.250, de tweede vereniging krijgt max. de
helft hiervan, dus € 625). Afhankelijk van het totaal aantal aanvragen van alle erkende
jeugdverenigingen is een uitbreiding tot maximum € 2.625 mogelijk voor beide
jeugdverenigingen (max. 500 euro extra voor de eerste jeugdvereniging, max. 250
euro extra voor de tweede jeugdvereniging).
 Kampvervoer
Wat
Elke door het stadsbestuur erkende Lierse jeugdvereniging komt in aanmerking voor
tussenkomst i.v.m. transportkosten van personen en/of materiaal van en naar de
kampplaats.
Voorwaarden
Er zijn twee mogelijkheden :
- a) De vereniging kan beroep doen op vervoer (van materiaal) door de stad ter
beschikking gesteld. Enkel het vervoer binnen de landsgrenzen komt in
aanmerking voor deze subsidie.
- b) De vereniging organiseert zelf het vervoer (van personen of materiaal) en
brengt de kosten daarvan in.
Aanvraag
- a) Een aanvraag voor het vervoer (van materiaal) door de stad ter beschikking
gesteld: deze aanvraag dient voor 1 april op de jeugddienst binnengebracht te
worden.
- b) Een aanvraag tot terugbetaling van vervoer (van personen of materiaal)
georganiseerd door de vereniging zelf: deze aanvraag en bijhorende facturen
dienen binnengebracht te worden ten laatste 1 maand nadat het kamp heeft
plaatsgevonden en dit ten laatste op 1 november.
Vervoer dat in de loop van november of december plaatsvond, komt in
aanmerking voor een terugbetaling met het budget van het volgende jaar.
Bedrag
- a) Indien de vereniging beroep doet op vervoer door de stad ter beschikking
gesteld, zijn de onkosten ten laste van het stadsbestuur.
- b) Indien de vereniging het vervoer zelf organiseert, wordt dit op basis van een
factuur (gedeeltelijk) terugbetaald met een maximum van € 1200. De
vervoerskost dient overeen te komen met het gangbare tarief van de door de
stad gecontacteerde firma’s. De terugbetaling kan echter nooit meer zijn dan de
werkelijke kosten gemaakt door de vereniging.
 Honorering voor de inzet van jeugdverenigingen voor het gemeentelijk
jeugdbeleid.
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Wat
Elke door het stadsbestuur erkende Lierse jeugdvereniging komt in aanmerking voor
een geldsom bij de aanwezigheid op één van de jeugdraden.
Voorwaarden
De aanwezigheid dient te worden bewezen door een aanwezigheidslijst die op de
vergadering zelf moet worden ingevuld en gehandtekend. De aanwezigheidslijsten
worden na elk werkjaar van de jeugdraad aan het CBS overgemaakt, welke instaat
voor de uitbetaling van de honorering.
Bedrag
De honorering is als volgt voorzien :
- De jeugdvereniging kan de som van € 15 ontvangen per actief lid van de
vereniging die op een vergadering van de jeugdraad aanwezig is.
- De jeugdvereniging kan per vergadering van de jeugdraad slechts voor twee
personen een honorering ontvangen, wat een maximum van € 30 per vereniging
per vergadering maakt.
 Slotbepalingen
Alle aanvragen worden ingediend bij de jeugddienst door middel van de voorziene
aanvraagformulieren. Deze worden overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen, welke verder instaat voor de uitbetaling van de financiële
ondersteuning.
Binnen de maand na goedkeuring wordt de betrokken jeugdvereniging ter kennis
gesteld van de betoelaging. Binnen de 2 maanden na goedkeuring zal het bedrag
worden overgemaakt aan de aanvrager.
De controle op de naleving van de reglementen wordt uitgevoerd door het
stadsbestuur. Deze kan de uitbetaalde provisie geheel of gedeeltelijk terugvorderen
indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte of bij een andere
aanwending van de subsidies dan vooropgesteld. Er kan een ambtenaar aangeduid
worden die zich onder andere via een aangekondigd bezoek kan vergewissen van de
juiste besteding van bepaalde gelden. Geschillen zullen door het CBS en na advies
van de jeugdraad beslecht worden.
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2019.
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