4-2-2014

TOELAGE VOOR WERKING VAN JEUGDATELIERS
Deze toelage maakt deel uit van de jeugdsubsidies voor erkend Zwevegems jeugdwerk.

WAARVOOR kan je centen krijgen?
 Bij jeugdateliers staat expressie centraal; beweging, muziek, drama, beeldend of verbaal.

 Indien er meerdere ateliers actief zijn in Zwevegem dan wordt voor onderstaande zaken
een toelage verleent

1) BASISTOELAGE
2) LEDEN


voor ieder officieel ingeschreven lid

3) WERKING






*

Werksessie
Gekwalificeerde begeleider
Deelname aan kadervorming (per dagdeel (=min. 3u) en per aanwezig lid - vorming van JR telt ook mee!)
Een weekend* met activiteiten met leden, per dag.
Een weekend met vergadering, vorming en voorbereiding met leiding, per dag

50p
250p
75p
200p
100p

Een weekend telt minstens één overnachting, een weekend van vrijdagavond tot de zondagvoormiddag wordt beschouwd als 3 weekenddagen (=600 punten).

WIE kan een toelage aanvragen?



Erkende Zwevegemse jeugdateliers
De vereniging moet nog bestaan en een actieve werking hebben op het moment van de
aanvraag en de uitbetaling van de toelage.

DE CENTEN?
 8 % van de werkingssubsidie voor erkende jeugdwerkinitiatieven is voorbehouden voor
jeugdatelierwerking indien er slechts 1 atelier actief is te Zwevegem.
 Indien er meer dan één jeugdatelier is dan wordt 12% van de werkingssubsidie
voorbehouden voor 2 ateliers tot max. 16% voor 3 of meer ateliers.
 Jaarlijkse basistoelage van 250 euro voor elk jeugdatelier.
 Ledensubsidie:
10% van de totale werkingsubsidie voor jeugdateliers
= ? EURO/lid.
Totaal aantal leden van alle jeugdateliers

 Het overige beschikbare geld wordt verdeeld volgens het puntenstelsel.
Totaal resterend budget X totaal aantal punten jeugdatelier
Totaal aantal punten van alle jeugdateliers

= Toelage jeugdatelier.

 Jeugdateliers hebben geen recht op andere subsidiëring voor erkende
jeugdwerkinitiatieven te Zwevegem (kamptoelage + toelage huur- energie en verzekering).
 De toelage moet gebruikt worden voor het verderzetten van de werking van de vereniging.

4-2-2014

STAP VOOR STAP!
1. Is jouw vereniging een erkend Zwevegems jeugdatelier?
Twijfel je? Bel of mail!
2. Neem je subsidiemap bij de hand en vul deze regelmatig aan tijdens het werkjaar.
3. Dien op 1/01 – 1/05 & 1/09 het volledige deel uit je subsidiemap in op de jeugddienst.
Dit omvat een projectomschrijving, de werkingsverslagen, betalingsbewijzen van
weekendverblijven en ingevulde enquêteformulieren.
Op 1/09 komen hier de
kadervormingsattesten en het financiële verslag bij.
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

4. Een werkgroep binnen de stuurgroep van de jeugdraad controleert alle ingediende
documenten.
5. Je krijgt bericht dat we jouw aanvraag hebben verwerkt met vermelding van eventuele
ontbrekende gegevens.
6. Op de algemene vergadering van november krijg je te horen welk bedrag jullie
vereniging zal ontvangen.
7. In de loop van de maand december wordt de subsidie op jullie rekening gestort.
8. Eind goed, al goed… Ga terug naar stap 1 in de aanloop naar 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.

