Artikel 1: Het college verleent - binnen de perken van het terzake goedgekeurd begrotingskrediet aan de Haaltertse jeugdorganisaties een jeugdvakantiesubsidie.
Artikel 2: Onder jeugdvakantie wordt verstaan:
Jeugdorganisaties die een werking op touw zetten:
- tijdens de zomervakantie.
- door middel van een meerdaags verblijf in een aangepaste omgeving in het binnen- of
het buitenland. De minimale verblijfsduur omvat 4 overnachtingen. De voor- en nawacht van
een kamp mag niet meegerekend worden in de verblijfsduur. Het gaat ook duidelijk om
overnachtingen op dezelfde plaats.
- onder gekwalificeerde begeleiding (= houders van een attest Basisvorming
Jeugdverantwoordelijke afgeleverd door een erkende organisatie).
- gericht op de algehele en harmonische ontplooiing van de deelnemers t.t.z een gevarieerd
spelaanbod met een waaier van speelactiviteiten. Jeugdvakanties, waarvan de inhoud
afgestemd is op een bepaalde discipline of een specialisatie of hoofdzakelijk gewijd aan één
thema komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
- op onbaatzuchtige wijze de ontspanning en vorming van de jeugd nastreven.
- per jeugdvakantie dient minstens 1 gebrevetteerde begeleider per 20 valide kinderen of
1 gebrevetteerde begeleider per 10 invalide kinderen aanwezig te zijn.
Artikel 3: Komen in aanmerking voor het bekomen van een subsidie voor jeugdvakanties:
- de Haaltertse jeugdorganisaties, gehuisvest op Haaltertse grondgebied, die een
daadwerkelijke werking van minstens één jaar kunnen bewijzen.
Artikel 4: De aanvraag gebeurt uiterlijk 2 maanden na de jeugdvakantie op een daartoe bestemd
formulier en is vergezeld van volgende verantwoordingsstukken:
- werkingsverslag van de voorbije jeugdvakantie,
- huurcontract van het kampeerhuis- of weide,
- lijst van de deelnemers (naam, adres, geboortedatum en naam van ouder waarnaar het fiscaal
attest mag opgestuurd worden),
- lijst van de begeleiding (naam adres en geboortedatum) + deelnamebewijs moni-cursus,
- factuur van het personen- en kampvervoer.
Dit formulier kan men persoonlijk, telefonisch of schriftelijk aanvragen bij de
GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST – Hoogstraat 41 te 9450 Haaltert
Tel.: 053 85 86 63
Mail: jeugddienst@haaltert.be
Artikel 5: Na ontvangst van de aanvraag zal de gemeentelijke jeugddienst het dossier voorleggen aan
het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen zal over het al of niet toekennen van de subsidie een
principiële beslissing nemen binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet.
Deze beslissing wordt ingeval van niet-toekenning van de subsidie met redenen omkleed.
Artikel 6: De begunstigde organisaties aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de
jeugddienst over het ingediende dossier en de jeugdvakantie. Indien blijkt dat onjuiste gegevens
werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhavig reglement niet werden nageleefd, kan het
college van Burgemeester en Schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.
Artikel 7: Aan de begunstigde verenigingen wordt jaarlijks een subsidie verleend als tegemoetkoming
in de gemaakte kosten.
De totale toelage per vereniging bestaat uit :
- een werkingstoelage:
de werkingstoelage wordt door middel van een puntensysteem als volgt berekend:
het aantal aanwezige deelnemers wordt vermenigvuldigd met het aantal werkuren (max. 8
subsidieerbare uren per dag).
- de toelage voor de begeleiding:
de begeleidingstoelage wordt door middel van een puntensysteem als volgt berekend:

het aantal aanwezige gekwalificeerde spelbegeleiders wordt vermenigvuldigd met het aantal
werkuren (max. 8 uur per dag). Het aantal begeleiders wordt beperkt. Er dienen min. 6 en
max. 20 kinderen aanwezig te zijn per gekwalificeerde begeleider.
De som van de door al de verenigingen behaalde punten wordt omgezet in de toelage.
Artikel 8: Er is een bijkomende subsidiëring voorzien voor de verenigingen die werken met
mindervaliden:
- een vaste toelage per dag en per deelnemer indien een meerderheid van de deelnemers
mindervalide is.
- indien 1/3 van de deelnemers mindervalide is, kan een hoger aantal spelbegeleiders in
aanmerking komen voor subsidiëring. Het aantal begeleiders wordt beperkt tot: min. 3 en max.
10 kinderen per begeleider.
Om de bijkomende subsidiëring te kunnen genieten moeten de organisaties voor ieder van de
betrokken mindervaliden in het bezit zijn van de nodige bewijzen.
Artikel 9: Het college van burgemeester en schepenen stort de tussenkomst op een rekening op naam
van de jeugdorganisatie.
Het college van burgemeester en schepenen vereffent de tussenkomst binnen de kortste termijn na de
jeugdvakantie en na ontvangst van het verslagformulier.
Artikel 10: Alle niet in dit reglement voorziene gevallen, alsmede alle betwistingen omtrent de
uitvoering ervan, worden op advies van de jeugdraad, geregeld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 11: De gemeentelijke jeugddienst verplicht er zich toe de gemeentelijke jeugdraad geregeld op
de hoogte te houden van de al dan niet toegekende jeugdvakantiesubsidies onder de Haaltertse
jeugdorganisaties.

