Financiële ondersteuning van jeugdwerklokalen
Wat

Deze ondersteuning dekt 3 verschillende noden:
- 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 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).

