
Gemeente Bornem 
Koepelreglement voor toelagen aan jeugdwerkinitiatieven 

Geldend vanaf 14 september 2010. 

 
 
HOOFDSTUK I. – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 Werkjaar: een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. 
 Leden: kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, zoals ze op de ledenlijst van de vereniging 

voorkomen op het einde van het werkjaar. 
 Verzekerde leden: leden, zoals ze voorkomen op de papieren van de verzekering, afgesloten 

door de vereniging. 
 Jaarverslag: een verslag met alle activiteiten die, tijdens het werkjaar, door de vereniging zijn 

georganiseerd. 
 Begeleiding: verantwoordelijke personen, die belast zijn met het animeren en begeleiden van 

jeugdwerkinitiatieven. 
 Kadervorming: de opleiding van (toekomstige) begeleiding in functie van de groep en 

georganiseerd door een erkende jeugdorganisatie, die hiervoor een deelnameattest aflevert. 
 Gebrevetteerd monitor: begeleiding, die bij een erkende jeugdorganisatie kadervorming heeft 

gevolgd en hiervoor een attest ‘animator jeugdwerk’, ‘hoofdanimator jeugdwerk’, ‘instructeur 
jeugdwerk’, of ‘hoofdinstructeur jeugdwerk’ heeft gekregen. 

 Voortgezet gebrevetteerd monitor: begeleiding met een attest ‘hoofdanimator jeugdwerk’ of 
‘hoofdinstructeur jeugdwerk’, uitgereikt door een erkende jeugdorganisatie. 

 Autonome vereniging: een vereniging die niet behoort tot een volwassen vereniging. 
 Open activiteit: een activiteit, die toegankelijk is voor niet-leden van de vereniging en waaraan 

de nodige bekendheid wordt gegeven. 
 Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 

gemeentelijk , het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij 
decreet van 23 december 2005 (BS16/02/2006). 

 De hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn niet van toepassing op de intergemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven. 

 
 
HOOFDSTUK II. – DE BASISTOELAGE 
 
Artikel 1 
De basistoelage wordt uitgekeerd aan elke Bornemse jeugdvereniging die door het 
Gemeentebestuur van Bornem als jeugdwerk erkend wordt. 
 
Artikel 2 
Om als jeugdwerk erkend te worden, moet een vereniging voldoen aan de definitie en 
voorwaarden zoals ze bepaald zijn in het decreet en het jeugdwerkbeleidsplan, dat op dat 
moment van kracht is. 
 
Artikel 3 
Om de basistoelage te krijgen moet de jeugdvereniging: 



- minimum 1 jaar werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente op het moment van 
de aanvraag. 

- Een verzekering van Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben afgesloten. 
 
Artikel 4 

- De basistoelage moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd op het einde van het 
werkjaar, via een aanvraagformulier. 

- De basistoelage bedraagt: 
111,55 € voor jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, en jeugdateliers 
136,34 € voor het jeugdhuis 

 
 
HOOFDSTUK III. - DE WERKINGSTOELAGE 
 
Artikel 1 
De werkingstoelage heeft als doel elke erkende Bornemse jeugdvereniging te ondersteunen opdat 
zij haar werking kwalitatief goed kan uitbouwen. 
 
Artikel 2 
De werkingstoelage wordt berekend volgend de onderstaande criteria 
 
§ 1. Voor het jeugdhuis 

- Binnenbrengen van een jaarverslag waaruit een gevarieerd programma blijkt (100%) 
 
§ 2. Voor jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdateliers en andere jeugdwerkvormen 

- Aantal verzekerde leden (43%) 
- Aantal gebrevetteerde monitoren (10%) 
- Aantal voortgezette gebrevetteerde monitoren (2%) 
- Autonome vereniging (5%) 
- Binnenbrengen van een jaarverslag waaruit een gevarieerd programma blijkt (15%) 
- Aantal keer aanwezig op de jeugdraad (15%) 
- Aantal open activiteiten (10%) 

 
Artikel 3 
In het van kracht zijnde jeugdwerkbeleidsplan wordt per jeugdwerkvorm bepaald hoeveel de 
werkingstoelage bedraagt.  Bij elk criterium (zie boven) wordt een percentage per bedrag 
evenredig verdeeld onder alle binnengebracht gegevens. 
 
De werkingstoelage wordt elk jaar opnieuw aangevraagd via een aanvraagformulier op het einde 
van het werkjaar. 
 
 
HOOFDSTUK IV. – DE KAMPTOELAGE 
 
Artikel 1 
Elke erkende Bornemse jeugdvereniging, die voor kinderen en jongeren een jeugdvakantie 
organiseert, heeft recht op een kamptoelage. Verenigingen die geen jeugdvakantie organiseren, 
kunnen een subsidie aanvragen voor een weekend. 
 



Artikel 2 
Een jeugdvakantie duurt minimum 6 dagen.   
Weekends met begeleiding of leden duren minimum 2 dagen en max 5 dagen. 
 
Artikel 3 
De kamptoelage kan slechts 1 maal per jaar worden aangevraagd.  Dit gebeurt via een 
aanvraagformulier, samen met de andere voor 31 oktober volgend op het werkjaar.  De aanvraag 
wordt ingediend bij de jeugddienst. 
 
Artikel 4 
De kamptoelage bedraagt 1,24€ per deelnemer en 24,79€ per gebrevetteerde monitor. 
De toelage voor een weekend bedraagt 1/3 van de bedragen van de kamptoelage. 
 
HOOFDSTUK V. – KADERVORMINGSTOELAGE 
 
Artikel 1 
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend aan jongeren vanaf 16 jaar, die een cursus 
kadervorming voor jeugdwerk volgen en die 

- ofwel te Bornem gedomicilieerd zijn, maar actief zijn in een vereniging op het 
grondgebied van Bornem 

- ofwel elders gedomicilieerd zijn, maar actief zijn in een vereniging op het grondgebied 
van Bornem, mits zij het bewijs leveren dat zij in hun gemeente voor de gevolgde cursus 
geen toelage ontvangen 

 
Artikel 2 
Uitsluitend de kadervorming, ingericht door jeugdorganisaties, erkend door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugdwerk, wordt in aanmerking genomen. 
 
Artikel 3 
De cursus moet minimum 4 uur wekelijkse vorming bevatten.  Als de kadervorming een cyclisch 
karakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd tenminste 6 uur in het totaal bedragen en tenminste 
2 uur per onderdeel. 
 
Artikel 4 
Het in de begroting vastgestelde budget wordt evenredig verdeeld onder alle aanvragen, die in de 
loop van het werkjaar zijn binnengebracht, met een maximum van 100%. 
 
Artikel 5 
De aanvragen om toelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de 
jeugdvereniging bezorgd aan de jeugddienst. 
 
Artikel 6  
De toelage wordt uitbetaald aan de jeugdvereniging. 
 
Artikel 7 
De aanvraag bestaat uit een attest van de erkende jeugdorganisatie, bij wie de cursus gevolgd 
werd.  Hierin wordt vermeld: 

- naam, adres, geboortedatum van de cursist(en) 
- naam en adres van de jeugdvereniging 



- het bedrag van de betaalde deelnameprijs 
- plaats, datum en tijdsduur van de cursus 
- onderwerp van de cursus en eventueel het behaalde brevet 

 
 
HOOFDSTUK VI.- VERVOERSTOELAGE 
 
Artikel 1 
Elke erkende Bornemse jeugdvereniging die voor kinderen en jongeren een jeugdvakantie 
organiseert, heeft recht op het vervoer van het materiaal door een vrachtwagen van de gemeente 
Bornem.  Dit kan alleen op weekdagen.  Op weekenddagen of feestdagen kan men gebruik 
maken van de vervoerstoelage. 
 
Artikel 2 
De onkosten worden intergraal terugbetaald tenzij het in de begroting vastgestelde budget  
(1239,47 euro) wordt overschreden. Indien het budget wordt overschreden wordt het in de 
begroting vastgestelde budget evenredig verdeeld onder alle aanvragen, die in de loop van het 
werkjaar zijn binnengebracht. 
 
Artikel 3 
De aanvraag tot de vervoerstoelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de 
jeugdvereniging bezorgd aan de jeugddienst. 
 
Artikel 4 
De aanvraag bestaat uit het betalingsbewijs dat de vereniging heeft gekregen van de 
vervoersfirma. 
 
HOOFDSTUK VII. – INTERGEMEENTELIJKE  JEUGDWERKINITIATIEVEN 
 
Artikel 1 
Voor elk lid van het intergemeentelijk jeugdwerkinitiatief, woonachtig te Bornem krijgt het 
jeugdwerkinitiatief 20 euro met een maximum van 500 euro. 
 
Artikel 2 
De aanvraag tot de toelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de 
jeugdvereniging bezorgd aan de jeugddienst. 
 
Artikel 3 
De aanvraag bestaat uit het binnen brengen van  
een jaarverslag 
een ledenlijst van het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd 
een overzicht van de actie die ondernomen werd tot het verwerven en behouden van 
naambekendheid van de vereniging in Bornem.  
 
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE ALLE HOOFDSTUKKEN VAN DIT REGLEMENT 
 
Artikel 1 
De aanvraag wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via de 
gemeentelijke jeugddienst. 



 
Artikel 2 
Alle toelagen worden uitgekeerd in het kwartaal, volgend op het werkjaar. 
 
Artikel 3 

- Het Gemeentebestuur Bornem, de jeugddienst, de jeugdraad en het bestuur van de 
jeugdraad waken erover dat deze subsidies terecht werden aangevraagd en kunnen dit 
verifiëren door plaatsbezoek. 

- Wanneer misbruik wordt vastgesteld of als onjuiste gegevens werden verstrekt, zal de 
gemeenteraad, op voorstel van het Schepencollege, de subsidie weigeren voor het 
betreffende werkjaar. 

- Het schepencollege wijst de toelagen toe.  De gemeenteraad regelt de onvoorziene 
gevallen. 

 
Artikel 4 
Eventuele overschotten op de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, toegekend ter uitvoering 
van het goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan, worden automatisch overgemaakt aan de jeugdraad.  
Die zal ze gebruiken voor de uitvoering van de doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan in de 
loop van het volgend werkjaar. 
 
Artikel 5 
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring door de provinciale overheid en de uitvoering 
ervan is jaarlijks afhankelijk van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie, voorzien voor 
subsidiëring, daartoe ingeschreven in de gemeentebegroting. 
 
Dit reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 1996 en 
aangepast in zitting van 10 oktober 1998, zitting van 18 november 2008 en zitting van 14 
september 2010. 


