
Subsidiereglement voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen 
 

 

1. Wat  
 

Binnen de perken van de goedgekeurde districtsbegroting, kunnen door het district Berchem 

toelagen worden verleend voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen die gelegen zijn op het 

grondgebied van het district Berchem. De toelage kan enkel worden toegekend aan erkende 

jeugdverenigingen.  

 

Koppeling stedelijke subsidie 

De jeugdverenigingen moeten eerst een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een stedelijke 

subsidie. Pas als deze subsidieaanvraag is goedgekeurd, kan er een aanvraag ingediend worden 

voor de infrastructuursubsidie van het district, die tegemoet komt in de 20% van de kosten die de 

stad niet betoelaagt.  

 

Subsidiebedrag 

Per jeugdvereniging wordt slechts één aanvraag per jaar in aanmerking genomen. 

De subsidie bedraagt maximaal 1000 €. 

Maximaal 4 jeugdverenigingen per kalenderjaar kunnen genieten van deze subsidie. 

Jeugdverenigingen die in het lopende kalenderjaar niet meer in aanmerking komen, krijgen het 

volgende kalenderjaar voorrang.  
 

2. Voorwaarden 
 

Voorwaarden voor de jeugdvereniging 

Om in aanmerking te komen voor de toelagen moeten de Berchemse jeugdverenigingen een doel 

nastreven dat gericht is op activiteiten ten bate van de algemene ontwikkeling op het vlak van 

jeugd. 

De Berchemse jeugdverenigingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen : 

1 Voor het lopende kalenderjaar als jeugdvereniging erkend zijn door het college van 

burgemeester en schepenen; 

2 Haar hoofdzetel in Berchem hebben of haar hoofdactiviteit uitoefenen in een infrastructuur op 

Berchems grondgebied  

3 De aansluiting bij de vereniging en de werking moeten openstaan voor alle inwoners van het 

district Berchem rekening houdend met de doelstellingen en eigenheid van de vereniging 

4 Betrokkenheid tonen bij het district Berchem door vertegenwoordigd te zijn op de Berchemse 

jeugdraad en engagement op te nemen bij één van de districtsevenementen. 

Politieke verenigingen kunnen niet in aanmerking komen voor deze subsidie. 

 

Voorwaarden met betrekking tot de aard van de werken 

De aanvraag dient en afschrift van de toezegging van de stedelijke subsidie te bevatten.  

De aanvraag van de stedelijke subsidie bevat reeds: 

1 Een omschrijving en motivatie van de geplande werken 

2 Een gedetailleerde raming van de kosten 

3 Een omschrijving van het gebruik van de lokalen 



4 Een bewijs dat het gebouw verzekerd is tegen brand 

5 Indien nodig het bewijs dat de werken in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften. 

Jeugddienst Berchem mag alle documenten of bijkomende inlichtingen opvragen die nodig zijn. 

 

Voorwaarden met betrekking tot de infrastructuur 

Voorwaarden en procedure subsidiëring jeugdverenigingen voor infrastructuurwerken aan 

jeugdlokalen: 

1 De infrastructuur is gelegen op het grondgebied van Berchem 

2 De jeugdvereniging geeft aan het district Berchem de gelegenheid het lokaal te bezoeken voor, 

tijdens en na de werken. 

3 De aangevraagde toelagen moeten gebruikt worden voor infrastructuurwerken aan 

jeugdlokalen. 

4 De jeugdvereniging moet de werken voltooien en het district Berchem de gelegenheid geven 

het lokaal te bezoeken uiterlijk binnen een termijn van 12 maanden na de datum van aanvraag 

van de subsidie. Het districtsbestuur kan deze termijn met drie maanden verlengen, mits een 

gemotiveerde aanvraag van de jeugdvereniging. 

 

3. Procedure 
 

Indienen aanvraag 

Berchemse jeugdverenigingen die om een subsidie verzoeken, moeten de aanvraag schriftelijk 

indienen bij de jeugddienst, p/a Lange Pastoorstraat 28, Berchem. De jeugddienst behandelt de 

aanvragen tweemaal per jaar. De afsluitdata om in te dienen zijn 1 mei en 15 december.   

 

De aanvraag voor erkende jeugdverenigingen bevat: 

1 Een lijst van de bestuursleden 

2 De identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent 

en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag , de verdere opvolging en verantwoording 

van de aanwending van de toelage 

3 Het bankrekeningnummer van de vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn van een 

natuurlijke persoon 

4 Een verslag over de financiële toestand van de vereniging 

 

Beslissing 

De jeugdvereniging dient de subsidieaanvraag toe te lichten op de jeugdraad van Berchem. De 

jeugdraad  geeft vervolgens advies m.b.t. het subsidiedossier  aan het district Berchem. De 

beslissing over het al dan niet toekennen van de districtssubsidie wordt door het district Berchem 

genomen ten laatste 3 maanden na de indiendatum. 

 

Betaling 

De uitbetaling van de subsidies gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de 

gemeentelijke comptabiliteit, door overschrijving op de post- of bankrekening van de 

jeugdvereniging, na ontvangst en goedkeuring van de bewijsstukken. 

 

Verantwoording 

Elke jeugdvereniging is verplicht verantwoording af te leggen over de aanwending van de 



toegekende toelage, uiterlijk 18 maanden na de datum van aanvraag van de subsidie, aan de hand 

van originele bewijsstukken en facturen.  

 
Openheid en integriteit 

Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager  elke controle van het 

district in verband met de aangevraagde toelage.  

Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot het uitsluiten van verdere subsidiëring.  

 

Terugvordering 
Indien blijkt dat het reglement niet werd nageleefd door een Berchemse jeugdvereniging, kan de 

districtsraad de op grond van dit reglement toegekende toelage terugvorderen. De terugbetaling 

geschiedt binnen de 30 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven, uitgaande van het 

district Berchem. 

 

 

4. Ingangsdatum 

 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2013. 

 

5. Algemeen 
 

Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn  de wet van 14 november 1983 

betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen en het algemeen 

reglement op de toelagen, goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 december 2006, van 

toepassing.  

 

De vereniging die een subsidie aanvraagt, onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische 

volk en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Ze neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw 

van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen 

leven. Indien de vereniging handelt of uitspraken doet in strijd met deze bepalingen kan het 

stadsbestuur een deel van of de volledige subsidie terugvorderen of weigeren. 

 

 

 
 


