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TOELAGE VOOR KAMPEN
Deze toelage maakt deel uit van de jeugdsubsidies voor erkend Zwevegems jeugdwerk.

WAARVOOR kan je centen krijgen?
 KAMP
= verblijf met leden (van een afdeling) van een vereniging
= minstens 5 overnachtingen
= minstens 10 km van de eigen lokalen
Max. 2 kampen per (afdeling van een) vereniging komen in aanmerking per werkjaar
 VERVOER
= vrachtvervoer van materiaal
= max. 300 km per rit
Max. 4 ritten per kampplaats / max. 2 ritten voor buitenlandse kampen



Opgelet! Deze kosten komen niet in aanmerking:

Opbouw- en afbraak van het kampterrein door de leiding
Alle personenvervoer

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 8.675 euro kamptoelagen en 3.795 euro
kampvervoertoelagen.
 Kamptoelage:
Totaal aantal deelnemers x aantal overnachtingen = aantal punten aanvrager
Aantal punten aanvrager x 8765
Totaal aantal punten van alle verenigingen

= Kamptoelage aanvrager.

Het puntenaantal van organisaties die kampen organiseren voor personen met een beperking wordt
verdubbeld.

 Kampvervoertoelage:
Totaal aantal km aanvrager (max. 1200) X 3795
Totaal aantal km van alle verenigingen

= Toelage vereniging.

 Verstrekken van onjuiste gegevens 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. Ga op kamp met je afdeling of vereniging.
2. Vraag aan de kampplaatseigenaar om jouw deelnemerslijst te ondertekenen. Op deze
lijst staan naam, adres en geboortedatum van alle leden, leiding & koks.
3. Bewaar de ondertekende huurovereenkomst van iedere bezochte kampplaats.
4. Verzamel van iedere afdeling/tak/ban/… een overzicht van de activiteiten.
5. Vul voor alle kampen van jouw vereniging één regel per kampperiode in op het
aanvraagformulier en onderteken.
6. Voeg
deelnemerslijsten,
aanvraagformulier.

huurovereenkomsten

en

kampschema’s

bij

het

7. Breng alle documenten ten laatste 1 september binnen.
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

8. Je krijgt bericht dat we jouw aanvraag goed hebben ontvangen met vermelding van
eventuele ontbrekende gegevens.
9. Op de algemene vergadering van november krijg je te horen welk bedrag jullie
vereniging zal ontvangen.
10. In de loop van de maand december wordt de subsidie op jullie rekening gestort.
11. Eind goed, al goed… Duik na de zomervakantie in het nieuwe werkjaar en plan alvast
een nieuw kamp.

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.
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