
Reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan erkende 
Hulshoutse jeugdverenigingen 
(Goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013) 

 
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het reglement voor de toekenning van werkingssubsidies aan 
erkende Hulshoutse jeugdverenigingen als volgt vastgesteld: 

 
“Artikel 1:  
De jaarlijkse werkingssubsidies aan erkende Hulshoutse jeugdverenigingen worden aan de hand van 
de hierna vermelde criteria verdeeld:  
A) BASISSUBSIDIES (35% van het budget) 

1. Forfaitair bedrag per jeugdvereniging: (15%) 
2. Op het aantal leden per jeugdvereniging (een lid betaalt lidgeld): (85%): 

- personen met een handicap (min. 66% invaliditeit) 4 punten  
- jongeren: -18 jaar     3 punten 
- jongeren: 18-25 jaar     2 punten 
- volwassenen: +25 jaar     1 punt  

 
B) KWALITEITSSUBSIDIES (65% van het budget) 
1. KADERVORMING 
Leiding dewelke beschikken over: 
- Attest animator  2 punten 
- Attest hoofdanimator 4 punten 
- Attest instructeur  7 punten 
 
2. FINANCIEEL BELEID 
* LIDGELDEN 
(puntenverdeling afhankelijk van verschillend aantal tarieven voor verschillende doelgroepen) 
1 tarief   1 punt 
2 verschillende tarieven 2 punten 
> 2 verschillende tarieven 3 punten 
 
3. STRUCTUUR 
* VERZEKERING 
- verzekering lichamelijke ongevallen   5 punten 
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid   5 punten 
* AANSLUITING BIJ ERKEND LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGSKOEPEL 
- aangesloten   5 punten 
* AANWEZIGHEID BIJ JEUGDRAAD 
- 1 punt per vergadering/vereniging 
 
4. COMMUNICATIEMIDDELEN 
- website  1 punt 
- ledenblad  1 punt 
 
Artikel 2:  
De subsidieaanvraag wordt jaarlijks op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de 
jeugddienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn daar te bekomen. De aanvraag moet 
telkens ingediend worden vóór 01 april.   Bij de aanvraag dienen steeds de nodige bewijsstukken 
gevoegd te worden.   
 



Artikel 3:  
Nadat de nodige gegevens zijn binnengebracht zal de jeugddienst het toe te kennen bedrag per 
vereniging berekenen. 
 
Artikel 4:  
De uitbetaling gebeurt jaarlijks en dit vóór 01 juli van het dienstjaar. 
 
Artikel 5:  
Het totaalbedrag van de subsidie gekoppeld aan dit reglement zal na advies van de gemeentelijke 
jeugdraad door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks vastgesteld worden.” 

 
 


