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Subsidiereglement VGC-jeugddienst: 

Subsidies voor vakantie-initiatieven 
 

De VGC-jeugddienst ondersteunt jeugdwerkinitiatieven die een vakantieaanbod 

ontwikkelen met de klemtoon op continuïteit en kwaliteit en waarbij deelnemers door 

middel van gevarieerde activiteiten van spel en ontspanning een aangename tijd beleven 

in een Nederlandstalige omgeving. 

Deze subsidie richt zich op vakantie-initiatieven*, aanbod dat gericht is op kinderen en 

jongeren tijdens de schoolvakantie*, waaronder begrepen wordt: krokus, Pasen, zomer, 

herfst en kerst. 

Dit reglement is de weergave van de reglementering vastgelegd bij verordening nr.11-02 

van 20 januari 2012 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het 

jeugdbeleid* van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en collegebesluit 20112012-0258 

van 1 februari 2012 houdende de uitvoering van deze verordening. 

 

(* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vind je op de laatste bladzijden van 

dit document) 

 

Reglementering 

Wie komt in aanmerking als aanvrager? 

• Lokaal en regionaal particulier jeugdwerk 

• Lokale overheden  
• Andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht 

jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen 

We onderscheiden 3 soorten vakantie-initiatieven: 

o Jeugdwerkingen, lokale overheden of andere organisaties die structurele 

jeugdwerkvormen organiseren komen in aanmerking voor financiering. Dit geldt 

voor zowel doel- als doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten van door de overheid 

erkende en herkenbare organisaties. 
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o Startende vakantie-initiatieven of nieuwe werkvormen hebben recht op een 

opstartperiode van maximum 2 jaar om aan alle voorwaarden van dit reglement 

te voldoen. Ze worden als structurele jeugdwerkvormen beschouwd. 

o Occasionele initiatieven zijn informele en spontane acties en/of animaties die 

niet-structureel van aard zijn. 

 

Welk aanbod komt in aanmerking? 

• Enkel jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan onderstaande erkennings-

voorwaarden, kunnen subsidies aanvragen: 

o in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, wordt het Nederlands 

gebruikt.  

o de activiteiten zijn gericht naar de jeugd* van het Brussels hoofdstedelijk 

gewest of tot de jeugd die een aantoonbare band heeft met organisaties 

waarvoor de VGC bevoegd is. 

o het aanbod is sociaal-cultureel jeugdwerk* - binnen de culturele 

aangelegenheden wordt de realisatie van onderdelen van het jeugdbeleid 

beoogd.  

o de aanvrager eerbiedigt de rechten van het kind, vermeld in de bepalingen en 

beginselen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen in 

New York op 20 november 1989, en in de bijbehorende facultatieve 

protocollen, zoals goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 

 

Specifiek voor vakantie-initiatieven geldt het volgende: 

• De initiatiefnemer draagt de verantwoordelijkheid voor alle maatregelen die 

moeten worden genomen om de vakantiewerking te realiseren. 

• De initiatiefnemer treft de nodige maatregelen om de toegankelijkheid en het 

open karakter van de vakantiewerking te waarborgen. 

• De gebruikte methodieken behoren tot het jeugdwerk en zijn aangepast aan de 

leeftijd en de ontwikkelingsfase van de deelnemers waarvoor de activiteit 

bedoeld is. 

De volgende minimum voorwaarden gelden per dagdeel* en moeten behaald worden op 

basis van het gemiddelde per vakantie. 

• twee uur activiteiten 

• acht deelnemers 

• een begeleider* 

o per begonnen schijf van 8 deelnemers van 2,5 tot 6 jaar 
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o per begonnen schijf van 12 deelnemers vanaf 6 jaar 

• een begeleider die minimaal een attest heeft die erkend is door de Vlaamse 

Gemeenschap dat getuigt van het vermogen van kwalitatief spel voor 

kinderen te organiseren en te begeleiden of die aantoonbare ervaring kan 

voorleggen 

o per begonnen schijf van 24 deelnemers 

Werkingssubsidie 

 
De werkingssubsidie bestaat uit een basissubsidie en een mogelijk bijkomende subsidie: 

• Basissubsidie: een vast bedrag voor het initiatief dat aan de voorwaarden 

voldoet. 

• Bijkomende subsidie: is bedoeld om extra inspanningen te stimuleren om nieuwe 

doelgroepen te betrekken of aan de prioriteiten van de VGC te beantwoorden. 

 

Hoe wordt de subsidie bepaald? 

• De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van het aantal deelnemers  

per dagdeel 

o volgens de planning van het komende jaar 

o bijgesteld met een saldo volgens het verslag van het afgelopen jaar 

o waarbij het saldo het verschil tussen de planning en het verslag is  

 

• De subsidie bedraagt 

o Basissubsidie: 2 EUR per dagdeel per kind  

o Bijkomende subsidie voor specifieke doelgroepen: 

+ 2 EUR voor werking met kinderen of jongeren met een functiebeperking 

+ 0,5 EUR voor een aanbod voor de leeftijdsgroep 2,5 tot en met 4 jaar, met 

ten minste 8 kinderen 

+ 0,5 EUR voor een aanbod voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 15 jaar, met 

ten minste 6 jongeren 

+ 0,5 EUR per dagdeel per deelnemer met het omnio-statuut 

Verloop subsidiedossier 

Aanvraag 
• Uiterlijk indienen op 31 januari 
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• Via het VGC-subsidieloket  

Toekenning 
• De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het verslag van het 

afgelopen jaar en de planning voor het komende jaar. 

• De subsidie geldt voor het lopende jaar en kan in schijven worden toegekend. 

• De subsidies worden overgeschreven op de bankrekening van de initiatiefnemer. 

• De initiatiefnemer bewaart gedurende ten minste 5 jaar alle bewijsstukken die de 

gegevens op de formulieren staven. Op vraag van de administratie moeten deze 

bewijsstukken voorgelegd worden. 

 

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende 
overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC. 
Download hier het Jong-N-Brussellogo.  
 

De VGC-jeugddienst biedt naast financiële middelen ook andere vormen van 

ondersteuning aan: 

• Advies 

• Communicatie: De VGC-jeugddienst promoot met veel plezier jullie activiteiten via 

onze communicatiekanalen  

• Materiaal: Alle door de VGC-gesubsidieerde en erkende organisaties kunnen 

materiaal (sport- en spelmateriaal en audiovisueel materiaal) lenen voor hun 

activiteiten bij het uitleenloket  

• Onthaalmoment 

 

 

 

 

 

 

 

Definities 
• Begeleider 

https://www.vgc.be/node/188
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2021-10/Jong%20in%20Brussel.zip
https://www.vgc.be/node/111
https://www.vgc.be/node/31
https://www.vgc.be/node/475


5 
jeugddienst@vgc.be - 02 563 05 79 

Persoon vanaf 16 jaar die door de initiatiefnemer wordt aangesteld om de 

deelnemers tijdens de activiteiten te begeleiden. 

• Dagdeel 

Indeling  van een vakantiedag in voormiddag, namiddag of avond zoals deze van het 

vorige dagdeel gescheiden zijn door een maaltijd en een vrije rustperiode. De nacht 

wordt niet beschouwd als dagdeel. 

• Deelnemers 

Kinderen met schoolse ervaring van 2,5 jaar tot 12 jaar en jongeren van 12 jaar tot de 

schoolleeftijd van 16 jaar zoals ze dagdeel per dagdeel participeren aan het aanbod. 

• Vakantie 

Periode waarin de gewoonlijke dagelijkse activiteiten worden gestaakt, zoals naar 

school of het werk gaan, waarin ontspanning centraal staat en die langer dan een 

(verlengd) weekend duurt. 

• Vakantie-initiatief 

Een aanbod van activiteiten dat gericht is op kinderen en jongeren tijdens de 

schoolvakantie, waaronder begrepen wordt: krokus, Pasen, zomer, herfst en Kerst. 

 

 


