Stedelijk reglement werkingssubsidies cultuur, jeugd en
sport
TITEL 1.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Basisvoorwaarden

Enkel door de stad erkende verenigingen kunnen een werkingssubsidieaanvraag bij de stad indienen.
De verenigingen die reeds een andere structurele of nominatieve subsidie van de stad ontvangen,
komen niet in aanmerking voor werkingssubsidies. Projectsubsidies of investeringssubsidies kunnen
wel gecombineerd worden met werkingssubsidies.

Artikel 2.

Aanvraag en beoordelingsprocedure

De subsidieaanvraag wordt door de vereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend
bij de stad Aalst. Op het moment van de subsidieaanvraag duidt de vereniging aan of ze
werkingssubsidies wenst aan te vragen conform titel 2, 3 of 4 van dit reglement. De dossiers
kunnen ingediend worden vanaf 1 juli tot uiterlijk 30 oktober. Alle noodzakelijke informatie met
betrekking tot de subsidieaanvraag en in te vullen documenten wordt gepubliceerd op de
website van de stad www.aalst.be.
De commissie werkingssubsidies cultuur, jeugd en sport verwerkt elk dossier. De commissie is
samengesteld uit telkens 1 medewerker van de diensten bevoegd voor cultuur, jeugd en sport.
De stedelijke adviesraden voor cultuur, jeugd en sport kunnen elk 1 adviserend jurylid
aanduiden. De commissie stelt een gemotiveerd voorstel op over de ingediende dossiers en stelt
een subsidiebedrag voor. De adviesraden kunnen binnen een afgesproken termijn advies
verlenen over dit voorstel.
Elk dossier wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De stad bezorgt
de beslissing van het CBS aan de aanvrager. De stad behoudt zich het recht voor om de
verenigingen die de vragenlijsten onvolledig of onjuist hebben ingevuld, te weren van subsidies.
Basissubsidie
De basissubsidie wordt bepaald op basis van het afgelopen werkjaar.
Aanvullende subsidie
Elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden om een basissubsidie te ontvangen, kan
aanspraak maken op aanvullende subsidies. De aanvullende subsidies worden thematisch
onderverdeeld. Om een aanvullende subsidie te kunnen verkrijgen, dient de vereniging bij haar
aanvraag aan te geven rond welke thema’s ze wenst te werken. Er zijn 4 vaste thema’s en er
kunnen jaarlijks 2 bijkomende variabele thema’s worden gekozen.
De vereniging bezorgt een overzicht van de acties die ze rond een bepaald thema wil nemen en
welke kosten ze eventueel hiervoor verwacht te maken. Bij elk thema kent de jury een bepaalde
score toe. Deze score wordt bepaald op basis van de verwachte impact van de aanpak van de
vereniging. Op basis van deze score wordt het beschikbare budget voor de aanvullende subsidies
pro rata verdeeld over de verenigingen die een dossier hebben ingediend. Deze verdeling
gebeurt afzonderlijk voor cultuur, jeugd en sport.
Uiterlijk bij het indienen van de subsidieaanvraag dient elke vereniging een evaluatieverslag in
met betrekking tot de reeds verkregen aanvullende subsidies.

TITEL 2.

Werkingssubsidie Jeugd

Definitie jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door
kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar. De werkingen worden gepland in hun vrije tijd,
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onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de
kinderen en jongeren die daaraan op vrijwillige basis deelnemen. De werkingen worden
georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen of door het gemeentelijk openbaar
bestuur.

Artikel 3.

Basissubsidie

Erkende Aalsterse verenigingen komen in aanmerking voor het ontvangen van een basissubsidie
indien zij vallen onder één van onderstaande jeugdwerkvormen en indien de werking waarvoor de
vereniging subsidies aanvraagt, opengesteld wordt aan het kansentarief in het kader van de UiTPAS.
Ze ontvangen deze basissubsidie bij de start van hun werkjaar op basis van hun werkingsverslag en
planningsdocument. Elke jeugdvereniging; die voldoet aan onderstaande voorwaarden, kan
aanspraak maken op 1 van onderstaande basissubsidies.
Categorie A: jeugdbewegingen 700 EUR. Om deze basissubsidie te krijgen moet de jeugdwerking
voldoen aan volgende voorwaarden: Minimum 20 leden tussen de 5 en 16 jaar hebben op het
moment van de aanvraag. Minimum 20 werkingsmomenten voor de leden per werkingsjaar
organiseren en minimum 10 begeleidersbijeenkomsten. De vereniging start vanuit een
kinderwerking. Minimum 1 spelbegeleider per 10 kinderen. De oudere leeftijdsgroepen groeien
systematisch door tot begeleiders (tenzij de doelgroep dit niet toestaat). Aangesloten zijn bij een
erkende landelijke jeugdbewegingskoepel of een afdeling van een Vlaams erkende cultuur
educatieve vereniging of heeft meer dan 50 leden op het moment van de aanvraag.
Categorie B: thematisch jeugdwerk 400 EUR. Om deze basissubsidie te krijgen moet de vereniging
voldoen aan volgende voorwaarden: De jeugdvereniging heeft een actieve, gespecialiseerde werking
in een specifiek werkveld of rond een specifiek(e) thema of doelgroep. Twee derde van de leden
moet jonger zijn dan 26 jaar. Twee derde van het bestuur moet jonger zijn dan 30 jaar. Er kan wel
gewerkt worden met werkgroepen per leeftijdscategorie.
Categorie C: jeugdhuizen 550 EUR. Om deze basissubsidie te krijgen moet de vereniging voldoen aan
volgende voorwaarden: De jeugdwerking moet beschikken over een permanent beschikbare ruimte
die jongeren zelf kunnen inrichten en beheren en er een niet-consumptiegerichte werking
ontplooien. De werking staat open voor alle jongeren. Een jeugdhuis beschikt over
rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vzw en er zetelen minimaal 5 jongeren onder de 30 in het
beleidsorgaan.
Categorie D: studentenverenigingen en politiek activerende verenigingen 200 EUR. Om deze
basissubsidie te krijgen moet de vereniging voldoen aan volgende voorwaarden: Een duidelijke
Aalsterse link hebben. Ten minste 5 activiteiten voor de leden per werkingsjaar. Ten minste 10 leden
tussen 14 en 30 jaar. Een studentenvereniging dient erkend te worden door een hogeschool of
universiteit, de leden dienen een studentenkaart van het huidige of afgelopen jaar hebben.
Categorie E: bovenlokale ondersteuning van Aalsterse jeugdbewegingen 400 EUR. Om deze
basissubsidie te krijgen moet de vereniging voldoen aan volgende voorwaarden: Minimum 2
ontmoetingsactiviteiten per jaar organiseren waarbij de begeleiders van de jeugdbewegingen die
door hun geografische ligging en aard van hun jeugdbeweging deel uitmaken van de bovenlokale
vereniging elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Minimum 1
vormingsactiviteit organiseren die de leden van de jeugdbewegingen die worden ondersteund,
informatie geeft over "begeleiding zijn", en hen voorbereidt op de verantwoordelijkheden die
daarmee gepaard gaan. Info verstrekken over de UiTPAS. Steun op maat van verenigingen, zeker ook
met een focus op drempelverlagende acties.

Artikel 4.

Aanvullende subsidies Jeugd

Er zijn een aantal permanente thema’s die in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie.
Voor eind mei kunnen er jaarlijks maximaal 2 bijkomende thema’s op voorstel van de stedelijke
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adviesraad jeugd ‘VONK’ worden voorgedragen. Deze thema’s worden ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. De gekozen thema’s kunnen repetitief zijn maar
ook elk jaar wisselend. Hierbij kan ingespeeld worden op trends, actuele opportuniteiten,
beleidsaccenten,...
Thema Samenwerking
Toelichting: team Jeugd wil samenwerkingen stimuleren. Zowel tussen jeugdverenigingen onderling
als samenwerkingen met andere verenigingen, de buurt of de stad.
Dit thema zal worden beoordeeld op basis van:
•

Het aantal actoren en diens grootte: 10 punten

•

Het duurzame karakter van de samenwerking; beperkt in tijd of voor een langdurig
engagement: 10 punten

•

De aard/omvang van de samenwerking; de samenwerking kan/mag over de grenzen van
genres, disciplines, sectoren en/of beleidsdomeinen heen gaan: 10 punten

Thema diversiteit en Inclusie
Toelichting: Jeugdwerk verbindt en moet toegankelijk zijn voor alle Aalsterse jongeren. Ook
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren dienen hun weg te vinden naar het Aalsterse
vrijetijdsaanbod en er zorgeloos te kunnen aansluiten. Verenigingen die zich inzetten voor jeugd met
een beperking willen we aanmoedigen en extra ondersteunen.
Dit thema zal worden beoordeeld op basis van:
•

Percentage van deelnemers met UiTPAS kansentarief: 20 punten

•

Doelgroepgerichte acties waarbij drempelverlagend wordt gewerkt voor een of meerdere
specifieke doelgroepen: 10 punten

•

Percentage van deelnemers uit een andere kwetsbare doelgroep: 20 punten

Thema professionalisering en kwaliteit van de vereniging
Toelichting: We willen het Aalsters jeugdwerk aanmoedigen om een kwalitatief aanbod te voorzien
voor kinderen en jongeren. De vorming en verdere ontwikkeling van de begeleiders is daar een
sleutel toe. Dit draagt bij tot een zinvolle vrijetijdsbesteding in een veilige omgeving. Verder vragen
we de verenigingen zich in de mate van het mogelijke te professionaliseren en te beschermen alsook
dieper in te gaan op preventiethema’s.
Dit thema zal worden beoordeeld op basis van:
•

Percentage gediplomeerde/geattesteerde begeleiders op totaal aantal en niveau van de
gevolgde opleidingen: 10 punten

•

Opleidingstrajecten voor bestuursleden, vrijwillige medewerkers, over algemene of
specifieke thema’s: 10 punten

•

Beleid/aanpak interne kwaliteitszorg in de vereniging: 10 punten

•

Organisatie van preventie- of vormingsactiviteiten: 10 punten

Thema Duurzaamheid en milieubewustzijn
Toelichting: Team Jeugd wil de verenigingen responsabiliseren en aanmoedigen om in te zetten op
duurzaamheid.
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Dit thema zal worden beoordeeld op basis van:
•

Sensibiliserende maatregelen over duurzaamheid in de vereniging: 10 punten

•

Specifieke duurzaamheidsacties: 10 punten

•

Gebruik van duurzaam en milieuvriendelijk materialen (klein materiaal of aan infrastructuur):
10 punten

TITEL 3.

Ondersteuning voor verenigingen in nood

Artikel 5.

Toepassing

Aanvragen ter ondersteuning van verenigingen in nood kunnen worden ingediend in 2020, 2021 of
2022. Deze ondersteuning heeft als doel ervoor te zorgen dat waardevolle verenigingen in de jeugd,
cultuur of sportsector overleven na de corona crisis.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager een vereniging zijn in de sectoren
jeugd, cultuur of sport en een werking hebben op Aalsters grondgebied.
Het ontvangen bedrag van de stad dient te worden gebruikt om de gevolgen van de corona crisis te
compenseren voor die verenigingen die in hun voortbestaan bedreigd worden omwille van een door
de crisis ontstane precaire situatie. Het is niet de bedoeling om elke vereniging die minder inkomsten
heeft/had tijdens deze crisis te ondersteunen. Het is wel de bedoeling te verhinderen dat het
vrijetijdsaanbod in onze stad structureel verschraalt ten gevolge van de corona crisis.

Artikel 6.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor ondersteuning van verenigingen in nood dient minstens het volgende
te bevatten:
-

Een goed uitgewerkt financieel dossier (balans, jaarrekening, kasboek, …). Dit dossier moet
de stad toelaten een goed beeld te krijgen van de financiële toestand van de vereniging

-

Een plan dat weergeeft hoe de vereniging zijn doorstart ziet gerealiseerd worden. Dit bevat
minstens een plan van aanpak wat betreft de inzet van de middelen (financieel, materieel en
personeel) om de vereniging te runnen.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt wanneer subsidieaanvragen kunnen
ingediend worden en kan desgevallend bijkomende documenten opvragen bij de aanvrager om
een zo goed mogelijk beeld te hebben van de situatie van de aanvrager.

Artikel 7.

Beoordelingscriteria

De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het bedrag van de
subsidie:
1. de kwaliteit van de inhoud en de concrete uitwerking van de subsidieaanvraag.
2. het inpassen van de subsidieaanvraag in het algemeen beleid van de stad in het kader van
jeugd, cultuur, sport.
3. de doelgroep waar de vereniging zich naar richt (o.a. bereik, aandacht voor specifieke
doelgroepen, toegankelijkheid, …);
4. de financiële onderbouw (o.a. aantonen van de financiële impact door de coronacrisis) en
het realiteitsgehalte van de begroting.
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Artikel 8.

Beoordeling

De commissie werkingssubsidies cultuur, jeugd en sport toetst de individuele subsidieaanvragen aan
de criteria en formuleert hierover een advies. Op basis van het advies stelt de commissie een
ontwerp van collegebeslissing met een voorstel van subsidie op.

Artikel 9.

Besluit en betaling

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en het bedrag van de
subsidie. De subsidie wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen. Subsidieaanvragen die niet ingewilligd werden, worden door de
respectievelijke dienst op de hoogte gebracht binnen dezelfde termijn.

TITEL 4.

Slotbepalingen

Artikel 10.

Controle

De stad heeft het recht om de aanwending van de verleende werkingssubsidie m.b.t. alle
ingediende dossiers volgens dit reglement te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen.
De gevraagde info moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.
De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. In geval van
fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad beslissen om de toekenning van
de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de vereniging en het
verleende subsidiebedrag terug te vorderen. Als de aanvrager niet voldoet aan contractuele of
financiële verplichtingen tegenover de stad kan het subsidiebedrag worden verrekend. Als de
aanvrager waaraan een werkingssubsidie is toegekend de werking stopt, wordt het reeds uitbetaalde
bedrag voor de overeenkomstige periode teruggevorderd en vervalt elke nog niet uitbetaalde
toegekende werkingssubsidie. Het niet verstrekken van informatie, het verstrekken van onjuiste
informatie en/of het verhinderen van controle, kan aanleiding geven tot het vervallen of
terugvorderen van de toegekende werkingssubsidie

Artikel 11.

Schulden

Indien een vereniging nog openstaande schulden heeft aan de stad (behoudens een borgstelling van
de stad), dan kan een deel van de toegekende subsidie worden aangewend om deze openstaande
schulden aan te zuiveren. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het gedeelte dat
wordt aangewend voor de schulden aan te zuiveren en welk gedeelte wordt uitbetaald aan de
betrokken vereniging.

Artikel 12.

Beroep

Er kan binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van het college en burgemeester en
schepenen beroep aangetekend worden tegen deze beslissing.

Artikel 13.

Overgangsbepalingen

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 november 2020 en vervangt volgende reglementen
•

Het kwalitatief subsidiereglement voor de directe financiële ondersteuning van de erkende
Aalsterse sportvereniging, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 oktober 2008,
en nadien gewijzigd door de raad van 25 mei 2010 en 31 mei 2011.

•

Het subsidiereglement voor sportverenigingen met jeugdwerking, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 21 oktober 2008, en nadien gewijzigd door de raad van 25 mei 2010 en 31
mei 2011.
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•

Reglement werkingssubsidies voor de culturele en socioculturele verenigingen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020.

•

Het stedelijk reglement ter subsidiëring van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen, zoals
werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2014.

Voor de aanvragen die betrekking hebben op het werkingsjaar 2019-2020 geldt dat de bepalingen
van bovenstaande reglementen nog gelden tot en met de volledige afhandeling van de dossiers
binnen de sectoren jeugd, sport en cultuur voor het werkingsjaar 2019-2020.
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