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TOELAGE VOOR HUUR, ENERGIE EN VERZEKERING  
Deze toelage maakt deel uit van de jeugdsubsidies voor erkend Zwevegems jeugdwerk. 
 

WAARVOOR kan je centen krijgen? 
 

 Huur van gebouwen andere dan je eigen jeugdlokaal gebruikt voor de gewone werking vb. 
afhuren van het zwembad, sportzaal,… 

 Energieverbruik van de jeugdlokalen (elektriciteit, gas, water). 
 Verzekeringskosten voor de eigen lokalen (contractuele aansprakelijkheid, 

brandverzekering inboedel,…) & verzekering van dure materialen (tenten, 
muziekinstallatie,… die eigendom zijn van de vereniging). 
 
Opgelet!  Deze kosten komen niet in aanmerking: 

 Lokalen gehuurd voor winstgevende activiteiten (vb. feestzalen voor fuiven, eetfestijnen, 
ouderavond,…) & weekend - en kampverblijven  

 Energiekosten van winstgevende activiteiten en weekend- of kampverblijven 
 Verzekeringskosten verbonden aan winstgevende activiteiten (vb. contractuele 

aansprakelijkheid bij ingebruikname van een gebouw, alle risico’s,…) 
 

WIE  kan een toelage aanvragen? 
 
 Erkende Zwevegemse jeugd- of jongerenverenigingen 
 De vereniging moet nog bestaan en een actieve werking hebben op het moment van de 

aanvraag en de uitbetaling van de toelage. 
 

DE CENTEN? 
 

 In 2011, 2012 & 2013 verdelen we jaarlijks 4.950 euro. 
 Je kan max. 75% van de totale bewezen uitgaven ontvangen. 
 Om in aanmerking te komen voor energiesubsidies moet je deelnemen aan het project 

“groene stekker” (zie afzonderlijk reglement). 
 Verenigingen die hun lokalen verhuren aan derden hebben een meldingsplicht t.a.v. de 

jeugddienst.  Wie deze gegevens niet doormailt komt niet in aanmerking voor 
energiesubsidies. 

 Voor de verhuurperiodes kan men geen energiesubsidies ontvangen.  Het maximumbedrag 
voor verenigingen in deze situatie wordt als volgt berekend: 
 

     Totaal energieuitgaven : aantal werkingsweekends = energieverbruik/werkingsweekend (=A) 
Totaal energieuitgaven – (A x aantal weekends verhuur) = energieuitgaven die in aamerking komen 
 

 Het voorziene budget wordt d.m.v. volgende formule verdeeld: 
 

                 4950  X  bewezen kosten 
        = Toelage vereniging.  
Totaal aantal bewezen kosten van alle verenigingen 
 

 Indien er na berekening nog budget over is, wordt dit toegevoegd aan de werkingstoelage van 
de jeugd- en jongerenverenigingen van hetzelfde werkingsjaar. 

 Verstrekken van onjuiste gegevens of onverantwoord energieverbruik kan leiden tot controles 
en sancties. 

 De toelage moet gebruikt worden voor het verderzetten van de werking van de vereniging.  
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STAP VOOR STAP! 
 

1. Hou alle facturen (alsook de eindafrekening) en betalingsbewijzen (bankuittreksels of 
afdruk netbanking) goed bij in een map. 
  

2. Indien jullie jeugdlokalen verhuurd worden aan derden, meldt dan ieder verhuur via 
jeugddienst@zwevegem.be.  In je mail vermeld je de hurende groep, contactpersoon + 
GSMnummer. 

 
3. Maak een afdruk van netbanking van alle uitgaven en inkomsten per energieleverancier.  

Maak een kopie van facturen van vezekeringen en verhuur, alsook van de bijhorende 
betalingsbewijzen. 

 
4. Vul het aanvraagformulier in en onderteken. 
 
5. Voeg alle kopies van de documenten bij het aanvraagformulier. 
 
6. Dien op 1/01 – 1/05 & 1/09 het volledig deel uit je subsidiemap in op de jeugddienst.  

OPGELET!! Formulieren niet (tijdig) ingediend = strafpuntensysteem  
 Tijdens de eerste indienweek zijn we soepel en worden er nog geen strafpunten uitgedeeld.  

 1ste week : 25% van de subsidie van die periode vervalt  

 2de week : 50% van de subsidie van die periode vervalt  

 3de week : 75 % van de subsidie van die periode vervalt  

 4de week : 100 % van de subsidie van die periode vervalt  

 
 
7. Je krijgt bericht dat we jouw aanvraag goed hebben ontvangen met vermelding van 

eventuele ontbrekende gegevens. 
 
8. Op de algemene vergadering van november krijg je te horen welk bedrag jullie 

vereniging zal ontvangen.  
 
9. In de loop van de maand december wordt de subsidie op jullie rekening gestort. 
 
10.  Eind goed, al goed… Bespaar energie en beperk zo jullie uitgaven! Ga terug naar stap 1 

voor een nieuw subsidiedossier in een nieuw werkjaar. 
 
 
 

 

Info & aanvragen:  
Jeugddienst Zwevegem | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem 

Tel: 056 76 59 80 | Fax: 056 76 59 81 | jeugddienst@zwevegem.be 
 

 
Bij twijfel met betrekking tot het dossier beslist de stuurgroep van de jeugdraad.   
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt het voorgaande reglement. 


