Subsidiereglement VGC-jeugddienst:

Startsubsidie voor lokale en regionale
jeugdwerkinitiatieven en jeugdverenigingen
De VGC-jeugddienst ondersteunt Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven
die op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in hun
vrije tijd.
Deze subsidie richt zich naar (nieuwe) verenigingen die activiteiten organiseren voor
kinderen en jongeren en die nog nooit een subsidieaanvraag indienden.
Deze startsubsidie kan éénmalig aangevraagd worden door:
-lokale jeugdverenigingen
-lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven:
o regionale jeugdverenigingen als samenwerkingsverband van lokale
jeugdverenigingen
o lokaal en/of regionaal jeugdwerkinitiatief
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
20152016-0264 van 17 december 2015 houdende de uitvoering van deze
verordening.
(* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u op de laatste bladzijden
van dit document)

Reglementering
Wie komt in aanmerking als aanvrager?
De aanvrager is
o ofwel een lokale jeugdvereniging als ledenvereniging voor en door kinderen
en jongeren die zelfstandig en onder leiding van vrijwilligers activiteiten opzet
met als drijfveer “samen dingen doen”.
o ofwel een regionale jeugdvereniging als samenwerkingsverband van
lokale jeugdverenigingen die wordt geleid door een kern van vrijwilligers en
die een onderdeel is van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Een
dergelijk gewestelijk samenwerkingsverband treedt dienstverlenend op ten
bate van de aangesloten groepen door o.m. advies en begeleiding,
informatiedoorstroming en communicatie over het jeugdbeleid en de
jeugddienst, aanbieden van een kwalitatief en gevarieerd vormings- en

activiteitenaanbod, belangenbehartiging bij diverse instanties.
o ofwel een lokaal en/of regionaal jeugdwerkinitiatief dat louter voor de jeugd
een aanbod organiseert. Dit kan zowel een lokale overheid als een andere
organisatie zijn, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten
ontwikkelt. Deze organisatie werkt haar aanbod voor geïnteresseerde
deelnemers uit in nauw overleg met de jeugd en de jeugdverenigingen en
stemt dit af op het bestaande aanbod.

Welk aanbod komt in aanmerking?
Om subsidies te kunnen aanvragen moet het jeugdwerkinitiatief erkend zijn. De
aanvrager verklaart dat het jeugdwerkinitiatief voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden:
o
o

o

o

in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, wordt het Nederlands
gebruikt.
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.
het aanbod is sociaal-cultureel jeugdwerk* - binnen de culturele
aangelegenheden wordt de realisatie van onderdelen van het jeugdbeleid
beoogd.
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.

Het aanbod van het jeugdwerkinitiatief:
o

o

o

is regelmatig wanneer de activiteiten frequent en bij voorkeur op vaste
tijdstippen worden geprogrammeerd voor eenzelfde groep kinderen en
jongeren.
is continu indien dezelfde activiteiten ononderbroken verdergezet
worden voor eenzelfde groep kinderen en jongeren en dit voor hen
onbelemmerd kansen biedt op doorgroei en ontmoeting.
is het georganiseerd resultaat van voorbereiding, aankondiging,
uitvoering en nazorg van activiteiten waarin spel en plezier van een
groep kinderen en jongeren centraal staan.

Startsubsidie
Nieuwe en startende jeugdwerkinitiatieven in Brussel die nog niet door de VGC

erkend zijn, kunnen éénmalig een startsubsidie van 500 EUR aanvragen na 1 maand
werking.

Verloop subsidiedossier
Aanvraag


Aanvraag gebeurt via het VGC-subsidieloket, na minstens één maand werking

Toekenning



De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van de cijfers van tenminste
één maand
De subsidies worden overgeschreven op de bankrekening van de
initiatiefnemer.

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 Jeugd-N-Brussellogo (link naar.
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 (+ link naar https://www.vgc.be/subsidies-endienstverlening/jeugd/promotionele-ondersteuning)
Materiaal: Alle door de VGC-gesubsidieerde en erkende organisaties kunnen
materiaal (sport- en spelmateriaal en audiovisueel materiaal) lenen voor hun
activiteiten.
Onthaalmoment (link naar https://www.vgc.be/subsidies-endienstverlening/jeugd/vormingsaanbod )

Definities
- jeugd
kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar

- jeugdwerk
sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door jeugd,
in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding

- lokaal jeugdwerk
hoofdzakelijk binnen de gemeentegrenzen, gericht op specifieke doelgroepen of
specifieke gebieden binnen de gemeente

- regionaal jeugdwerk
gaan ook buiten de gemeentegrenzen, heeft door de aard van de activiteiten een
beperkte doelgroep in een groot recruteringsgebied

- jeugdbeleid
geheel van de beleidsmaatregelen van de overheid ten aanzien van alle
levenssituaties van kinderen en jongeren en ten aanzien van het jeugdwerk

