JEUGDDIENST BRUGGE –REGLEMENT

REGLEMENT BETREFFENDE DE ONDERSTEUNING VAN
JEUGDVAKANTIEKAMPEN
DEEL I

ALGEMEEN

Artikel 1
Toepassingsgebied
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de stad wordt aan de
door het college van burgemeester en schepenen erkende verenigingen voor jeugdvakantiekampen
onder de hierna vermelde voorwaarden een financiële- en logistieke ondersteuning verleend.
Artikel 2
Verklarende woordenlijst
Jeugd: kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar.
Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door
de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve
begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen.
Jeugdvakantiekamp:

een verblijf van tenminste 4 opeenvolgende overnachtingen buiten het Brugse grondgebied

een trektocht van tenminste 4 opeenvolgende overnachtingen buiten het Brugse grondgebied
Vereniging voor jeugdvakantiekamp: is een erkend jeugdwerkinitiatief dat instaat voor de
organisatie van een jeugdvakantiekamp of elke andere vereniging of initiatief, die specifiek erkend
werd in deze werksoort door het college van burgemeester en schepenen.
Werkjaar: loopt van 1 september tot 31 augustus.
Maatschappelijk kwetsbare jeugd: kinderen en jongeren die tot etnisch-culturele minderheden
behoren, die in armoede leven, kinderen en jongeren met een beperking.
Artikel 3
Begeleiding en deelnemers
Begeleiding:

per 10 deelnemende jongeren is één begeleider aanwezig

de kampverantwoordelijke is minimaal 18 jaar op het ogenblik van het jeugdvakantiekamp

de passende verzekeringen omtrent burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en
aanverwante risico’s zijn af te sluiten
Deelnemers:

minimaal 8 deelnemers

minimaal de helft van het totaal aantal deelnemers bestaat uit Brugse jeugd

een begeleider telt niet mee als deelnemer
Artikel 4
Beperkingen
Volgende organisatoren komen niet in aanmerking voor ondersteuning onder toepassing van dit
reglement:

ziekenfondsen die via hun jongerenafdeling voor de eigen leden vakantiekampen organiseren

sportkampen

overheidsbesturen, rechtspersonen die door overheidsbesturen opgericht zijn of waarin
overheidsbesturen participeren

commerciële organisaties

onderwijsinstellingen of verenigingen opgericht ten bate van of met enkel deelnemers van een
bepaalde onderwijsinstelling

voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg
Artikel 5
Uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie geschiedt voor 31 december verplicht op het bankrekeningnummer
op naam van de vereniging.
Artikel 6
Controle
De jeugddienst kan op elk moment inspecteren, desgewenst bijkomende informatie opvragen en de
verstrekte gegevens op hun juistheid onderzoeken. De vereniging voor jeugdvakantiekamp moet,
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binnen de perken van dit reglement, zo nodig bijkomende verantwoording afleggen ten aanzien
van het stadsbestuur.
Artikel 7
Naleving verplichtingen
Het niet respecteren van de in dit reglement opgelegde verplichtingen, termijnen, data en/of het
verstrekken van valse of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot: een niet-toekenning van de
subsidie, een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie, een volledige terugvordering van de
subsidie of een intrekking van de erkenning.
Wanneer het stadsbestuur vaststelt dat de vereniging voor vakantiekamp in gebreke is wordt de
volgende procedure gevolgd:

Bij vaststelling van een overtreding schrijft het stadsbestuur de vereniging voor
jeugdvakantiekamp aan.

De vereniging voor jeugdvakantiekamp heeft de mogelijkheid om zich te verantwoorden binnen
de 14 kalenderdagen na verzendingsdatum.

De vaststellingen van de Jeugddienst en de verantwoording van de vereniging voor
jeugdvakantiekamp worden voor advies voorgelegd aan de jeugdraad.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing.
Artikel 8
Tekort van krediet
Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag aangepast worden met
de eerstvolgende budgetwijziging en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren
subsidiebedrag. In die omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden.
Artikel 9
Erkenning als vereniging voor jeugdvakantiekamp aanvragen
Verenigingen die niet door het stadsbestuur erkend zijn kunnen ten laatste 6 maand voor aanvang
van hun eerste kamp een erkenning aanvragen door volgende documenten op de jeugddienst
binnen te brengen:

De samenstelling van het bestuur van de vereniging, met vermelding van naam, voornaam,
geboortedatum, adres en functie;

Een kopie van de statuten of bij gebrek hieraan een omschrijving van het nagestreefde doel.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning na advies ingewonnen te
hebben van de jeugdraad.
DEEL II

SUBSIDIËRING

Artikel 10
Data en documenten
Ten laatste 30 dagen vóór iedere kampperiode is het formulier ‘Aanvraag jeugdvakantiekamp’
ingevuld aan de jeugddienst te bezorgen.
Voor kampen tijdens de zomervakantie is dit formulier uiterlijk 31 mei in te dienen.
Ten laatste op 30 september zijn volgende formulieren, die tevens tijdens het kamp aanwezig
zijn, aan de jeugddienst te bezorgen:

een genummerde overzichtslijst van de activiteiten met een korte omschrijving van wat de
activiteit precies was

een genummerde ledenlijst met adres, geboortedatum en telefoonnummer van de te bereiken
ouders (en een afzonderlijke vermelding van de maatschappelijk kwetsbare leden)

een genummerde lijst van de leiding met adres, geboortedatum, telefoonnummer en functie
(verklaring op eer volstaat i.v.m. (hoofd-) animatorsattest of gelijkstelling)

op eenvoudig verzoek (bv. brief) van de jeugddienst toont het jeugdwerkinitiatief a.d.h.v.
bewijslast aan waarom een lid maatschappelijk kwetsbaar is

het formulier “aanvraag om toelage”
Artikel 11
Subsidiebedrag
De subsidie wordt berekend a.d.h.v. een forfait per nacht:

een lid = 1,50 euro per overnachting

een maatschappelijk kwetsbaar lid = 5 euro per overnachting

een begeleider zonder attest = 1 euro per overnachting
een begeleider met attest van animator of gelijkgestelde* = 3 euro per overnachting
een begeleider met attest van hoofdanimator of gelijkgestelde** = 6 euro per overnachting
Let wel: er wordt slechts 1 begeleider per 8 deelnemende jongeren gesubsidiëerd. De hoogste gebrevetteerde
begeleider komt eerst in aanmerking. Voor kampen met minimaal de helft maatschappelijk kwetsbare leden
wordt 1 begeleider per 3 deelnemende jongeren gesubsidiëerd.
www.jeugddienstbrugge.be
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*gelijkgesteld met animator in het jeugdwerk worden:
- de personen die in de loop van de voorafgaande twee jaar minimaal 100u. praktische ervaring in één of
andere jeugdwerkvorm kunnen bewijzen EN minimum 18 jaar zijn op het jeugdvakantiekamp;
- de personen die geslaagd zijn in het eerste jaar van hogere studiën in de sociale, psychologische,
pedagogische of paramedische richting;
- de personen die geslaagd zijn in de opleiding (secundair onderwijs) A2 opvoeder bijzondere jeugdzorg,
kinderverzorg(st)er of ziekenhuisverpleegkundige (3de of 4de graad) / verpleegaspirant (3de graad).
** gelijkgesteld met hoofdanimator in het jeugdwerk worden:
- de personen die in het bezit zijn van het attest van animator in het jeugdwerk EN minimum 21 jaar zijn EN in
de loop van de voorafgaande twee jaar 100u. ervaring kunnen bewijzen in een of andere jeugdwerkvorm;
- de personen die geslaagd zijn in het laatste jaar van hogere studiën in de sociale, pedagogische,
psychologische of paramedische richting.

DEEL III

KAMPTRANSPORT door de stad Brugge of zijn vervoersfirma

Artikel 12
Data en documenten
Uiterlijk 15 maart is het formulier ‘aanvraag kamptransport’ ingevuld in te dienen.
Artikel 13
Bijzondere voorwaarden

Per rit wordt er minstens 1 alternatieve vertrekdatum opgegeven. Bij uitzondering kunnen
er, voor verenigingen die absoluut geen alternatieve data kunnen opgeven, ritten
aangevraagd worden op zon- en feestdagen.


De vereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum van het vervoer en van
de uitvoerende stadsdienst of vervoersfirma.



Uiterlijk 8 dagen voor de geplande heen- en/of terugreis is de uitvoerende stadsdienst of
vervoersfirma te contacteren om concreet af te spreken.



Het laden en lossen van de vracht(*), onder deskundig advies van de stadsmedewerkers of
vervoersfirma, moet geschieden door voldoende meerderjarige leden.
(*) De tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK) gebeurt bij de
uitleenposten en maakt deel uit van de rit.



Het stadsbestuur of zijn vervoersfirma draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid
tijdens het effectieve transport maar eventuele schade door het transport aan de lading kan
niet op het stadsbestuur of zijn vervoersfirma verhaald worden.



Het vervoer van het kampmateriaal wordt beperkt tot het Belgisch grondgebied of tot een
wegafstand van 300 kilometer vanaf Brugge. Eventuele tol- tunnel of ferrykosten zijn ten laste
van de vereniging.



Indien het via het aanvraag formulier opgegeven materiaal niet op de vrachtwagen past, valt
dit probleem ten laste van de jeugdvakantiekampvereniging.

Artikel 14
Beperkingen

Een vereniging voor jeugdvakantiekampen met minder dan 100 deelnemers kan jaarlijks
maximaal 2 ritten(*) aanvragen.

Een vereniging voor jeugdvakantiekampen met meer dan 100 deelnemers kan jaarlijks
maximaal 4 ritten(*) aanvragen.
* Als rit wordt beschouwd een heen- of terugreis

DEEL IV

INWERKINGTREDING & OPHEFFING REGLEMENTEN

Artikel 15
Inwerkingtreding en opheffing reglementen en collegebeslissingen
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad (24 juni 2014)
en heft het reglement betreffende de ondersteuning van jeugdvakantiekampen, hervastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2012 op.
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