Gemeentelijk reglement
“Erkenning jeugdwerkinitiatieven van Hoegaarden”
Artikel 1
Elk jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking wenst te komen voor subsidiëring door het
gemeentebestuur moet eenmalig erkend worden. Jaarlijkse bevestiging van de
erkenning is eveneens noodzakelijk.
Artikel 2
Voorwaarden
Om voor erkenning in aanmerking te komen moet het jeugdwerkinitiatief voldoen aan
onderstaande voorwaarden:
- Zich richten naar kinderen en jongeren tussen 3 tot 30 jaar.
- Groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten organiseren op basis van nietcommerciële doelen voor en door de jeugd, in de vrije tijd en onder educatieve
begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de
kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis deelnemen.
- Jeugdwerk vervult minstens 2 van de volgende functies:
1) ontmoeting
2) permanente groepsvorming
3) spel en recreatie
4) creativiteit
5) amateuristische kunstbeoefening
6) vorming
7) kadervorming
8) dienstverlening
9) werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen
- Het gaat om een feitelijke vereniging of een vzw, waarvan de zetel en de
hoofdactiviteit zich bevinden op het grondgebied Hoegaarden
- De jeugdvereniging moet minstens 10 aangesloten leden hebben en een autonoom
bestuur van minstens 3 personen. De meerderheid van het bestuur is jonger dan
35 jaar en is woonachtig in de gemeente Hoegaarden.
- Het jeugdwerkinitiatief is in orde met alle verplichte verzekeringen
- De jeugdvereniging kan minstens één jaar actieve werking bewijzen. Een
werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Jaarlijks moeten er
minstens 10 activiteiten (incluis bestuursvergaderingen) georganiseerd worden.
Het College behoudt zich het recht uitzonderingen op deze voorwaarden toe te staan.
Verenigingen die reeds erkend worden volgens een ander gemeentelijk
erkenningsreglement (sportverenigingen, socio-culturele verenigingen, ….) komen niet in
aanmerking voor erkenning als jeugdvereniging.
Artikel 3
Nominatieve subsidie en andere voordelen
Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen jaarlijks een nominatieve subsidie en andere
voordelen ontvangen op basis van het goedgekeurde meerjarenplan. Het
jeugdwerkinitiatief aanvaardt verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur
over de aanwending van eventuele subsidies.
Artikel 4
Procedure
De aanvraag voor en bevestiging van erkenning wordt voor 1 oktober voorafgaand aan
het werkingsjaar gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en zal gelden
voor het volgende werkingsjaar.

De gemeentelijke jeugddienst stelt aanvraagformulieren “erkenning” ter beschikking en
biedt ondersteuning aan jeugdverenigingen bij het invullen van deze documenten.
Bij de ingevulde aanvraagformulieren worden alle gevraagde bijlagen toegevoegd.
1. De oprichtingsgegevens van de jeugdvereniging.
2. De statuten of huishoudelijk reglement en de doelen van de jeugdvereniging.
3. De actuele ledenlijst met het aantal en de afkomst van de leden (woonplaats) en met
vermelding van de functies van de leden binnen de jeugdvereniging (bvb.
bestuursfuncties, leiding, leden, enz…).
4. Bewijs van verzekering en een recent betalingsbewijs.
5. Een activiteitenlijst met aard en de plaats van de voor het nieuwe werkingsjaar
voorziene activiteiten (voor zover reeds gekend).
6. Een overzicht van de activiteiten van het vorige werkingsjaar.
7. Alle publicaties en aankondigingen over de werking worden bezorgd aan de
jeugddienst.
Het college van burgemeester en schepenen moet alvorens een beslissing te nemen over
de erkenning advies inwinnen bij de jeugdraad.
Met aanvraagformulieren die onvolledig of fout worden ingediend, wordt geen rekening
gehouden. Indien blijkt dat door een aanvrager onjuiste gegevens verstrekt worden, of
indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, zal het College van
Burgemeester en Schepenen de jeugdvereniging niet kunnen erkennen. Het College
behoudt zich het recht voor alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de
gegevens te kunnen nagaan.
Een erkenning geldt telkens voor het volgende werkingsjaar en zal jaarlijks herbekeken
worden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de eens verleende erkenning
terug intrekken indien de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit
reglement. Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te
nemen in verband met intrekking van een erkenning, het advies in van de jeugdraad.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies of andere
voordelen tot gevolg. De intrekking van de erkenning kan met terugwerkende kracht
uitgevoerd worden.
Indien een jeugdvereniging (niet) erkend wordt, zal het gemeentebestuur
de aanvrager binnen de maand na de beslissing daarvan op de hoogte brengen.
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