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Reglement houdende de erkenning en subsidiëring van 
Brugse (gespecialiseerde) jeugdbewegingen, (politieke) 
jongerenbewegingen, koepels van jeugdwerkinitiatieven, 

particuliere jeugddiensten en experimentele 
jeugdwerkinitiatieven. 

Reglement hervastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 29/03/2011 
DEEL I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1  Toepassingsgebied 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, verleent het 
stadsbestuur, onder de hierna vermelde voorwaarden, een subsidie aan de Brugse 
(gespecialiseerde) jeugdbewegingen, (politieke) jongerenbewegingen, koepels van 
jeugdwerkinitiatieven, particuliere jeugddiensten en experimentele jeugdwerkinitiatieven.  
 
Artikel 2  Verklarende woordenlijst 
Jeugd: kinderen en jongeren van 3 tot en met 25 jaar. 
 
Maatschappelijk kwetsbare jeugd: kinderen en jongeren die tot etnisch- culturele minderheden 
behoren, die in armoede leven, kinderen en jongeren met een beperking. 
 
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 jeugdwerkinitiatieven. 
 
Jeugdwerkinitiatief: onder jeugdwerkinitiatieven worden de verschillende werksoorten verstaan: 
een (gespecialiseerde) jeugdbeweging, een (politieke) jongerenbeweging, een koepel van 
jeugdwerkinitiatieven, een particuliere jeugddienst of een experimenteel jeugdwerkinitiatief die 
hoofdzakelijk (= meer dan de helft van de activiteiten) een werking op het Brugs grondgebied 
ontplooien gericht op Brugse jeugd. 
 
Jeugdbeweging: een jeugdbeweging heeft onder begeleiding van vrijwilligers oog voor de totale 
ontwikkeling (ontmoeting, spel & recreatie, creativiteit, vorming,…) van 6- tot 25-jarigen. 
 
Gespecialiseerde jeugdbeweging: een gespecialiseerde jeugdbeweging focust zich op één bepaald 
facet.  Dit kan o.a. zijn: natuurexploratie, wetenschapsbeoefening, film, toneel, multiculturele 
samenleving.  Qua leeftijdsgroep worden de 6- tot 25-jarigen beoogd.   
 
Jongerenbeweging: een jongerenbeweging heeft dezelfde karakteristieken als een jeugdbeweging 
maar richt zich tot de 12- tot 25-jarigen en heeft een werking die zowel voor eigen leden als voor 
niet-leden openstaat. 
 
Politieke jongerenbeweging: een politieke jongerenbeweging werkt aan maatschappelijke en 
politieke verandering en heeft dezelfde karakteristieken als een jongerenbeweging maar richt zich 
tot jongvolwassenen tot 35 jaar.  Per politieke strekking kan er slechts één jongerenbeweging zijn. 
 
Particuliere jeugddienst: een particuliere jeugddienst heeft een vzw-statuut.  Een kenmerk is dat 
het geen leden in strikte zin heeft maar wel gebruikers.  Een jeugddienst biedt tijdens de vrije tijd 
op allerlei gebieden zijn diensten aan, al dan niet gratis, aan jeugd zonder onderscheid, aan een 
bepaalde groep van jongeren of aan jeugdwerkinitiatieven.  Er kan slechts 1 particuliere 
jeugddienst per landelijk erkende koepel voor subsidiëring worden aanvaard. 
 
Experimenteel jeugdwerk: Experimentele jeugdwerkinitiatieven zijn initiatieven die inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen het jeugdwerk als meer algemeen bij de 
jeugd leven.  Ze moeten vernieuwend zijn qua methodiek of qua inhoud.   
Jeugdwerkinitiatieven die minder dan één werkjaar actief zijn worden eveneens beschouwd 
experimenteel jeugdwerk. 
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Koepel van jeugdwerkinitiatieven: een koepel van jeugdwerkinitiatieven brengt andere erkende 
jeugdwerkinitiatieven samen om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren.  
 
Werkjaar: loopt van 1 september tot 31 augustus. Gespreid over tenminste 9 maanden is een 
doorlopende werking te ontplooien. 
 
Activiteit: een samenkomst van minimaal 1 uur voor de leden georganiseerd door het 
jeugdwerkinitiatief dat kadert binnen de eigen doelstellingen (voorbereidings- en 
evaluatievergaderingen zijn geen activiteiten). 
 
Lid: jeugd die ingeschreven is bij het jeugdwerkinitiatief en op regelmatige basis aan de activiteiten 
deelneemt en aan de leeftijdsgroep voldoet omschreven in de diverse jeugdwerkvormen. 
 
(Bege-)Leider: een persoon die ingeschreven is bij het jeugdwerkinitiatief en op regelmatige basis 
activiteiten organiseert voor de leden (oud-leiding, oudercomités en andere volwassen 
groeperingen binnen een jeugdwerkinitiatief worden niet als leider beschouwd).  
  
Artikel 3  Leiding (bestuur) en verzekeringen 
De leiding (bestuur) bestaande uit minimaal 3 meederjarige personen sluit de passende 
verzekeringen betreffende burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en aanverwante 
risico’s af.  Op eenvoudig verzoek kan de Jeugddienst de polissen en betalingsbewijzen opvragen.   
 
Artikel 4  Erkenning bij een eerste aanvraag 
De aanvraag om erkenning, in te dienen ten laatste op 30 september, bevat volgende documenten 
i.v.m. het komende werkjaar: 
 De samenstelling van de leiding (bestuur) van het jeugdwerkinitiatief, met vermelding van 

naam, voornaam, geboortedatum, adres en functie; 
 Een exemplaar van de statuten of bij gebrek hieraan een omschrijving van het nagestreefde 

doel (plaatselijke jeugdwerkinitiatieven van landelijk erkende jeugdwerkinitiatieven mogen de 
nationale statuten toesturen). 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning na advies ingewonnen te 
hebben van de Jeugdraad. 
 
Artikel 5   Intrekking erkenning 
Indien een jeugdwerkinitiatief twee jaar op rij niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement 
wordt, na het advies van de stedelijke jeugdraad te hebben ingewonnen, de erkenning door het 
college van burgemeester en schepenen ingetrokken.  Een intrekking van erkenning heeft het 
verlies van alle financiële, logistieke, infrastructurele en materiële ondersteuning tot gevolg.   
Het jeugdwerkinitiatief ontvangt een schriftelijke waarschuwing na het eerste jaar dat het niet aan 
de voorwaarden voldeed maar komt nog in aanmerking voor subsidiëring.  Het college van 
burgemeester en schepenen bepaalt het bedrag na advies ingewonnen te hebben van de stedelijke 
Jeugdraad.   
 
DEEL I I BIJZONDERE BEPALINGEN & SUBSIDIEBEDRAG  
 
Artikel 6  (Gespecialiseerde) Jeugdbeweging 
Leden: minimum 20 Brugse leden tellen per werkjaar (bestuur/leiders niet meegeteld).  Voor 
jeugdbewegingen werkend met uitsluitend maatschappelijk kwetsbare jeugd geldt minimum 10 
Brugse leden; 
Activiteiten: tenminste 20 activiteiten (10 voor gespecialiseerde jeugdbewegingen) organiseren per 
werkjaar; 
Subsidie a.d.h.v. puntensysteem en vast subsidiebedrag per categorie:  
Een lid = 1 punt; 
Een activiteit = 1 punt; 
Een leider zonder attest = 1 punt; 
Een leider met attest (hoofd-)animator (of gelijkgesteld) = 2 punten; 
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;  
- 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, 
kinderverzorgster of ziekenhuisverpleegkundige (3de of 4de graad) / verpleegaspirant (3de graad). 
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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. 
 

Categorie Puntentotaal Vast subsidiebedrag*  
1 tot en met 140 750 euro 

2 van 141 tot en met 215 1500 euro 
3 van 216 tot en met 255 2000 euro 
4 van 256 tot en met 314 2250 euro 
5 Vanaf 315 2500 euro 

 
* Het vast subsidiebedrag wordt procentueel verhoogd met het aantal maatschappelijk kwetsbare 
leden ten opzichte van het totaal aantal leden van de (gespecialiseerde) jeugdbeweging. 
 
Artikel 7   Jongerenbewegingen 
Leden: minimum 20 Brugse leden tellen per werkjaar (bestuur/leiders niet meegeteld).  Voor 
jongerenbewegingen werkend met uitsluitend maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
geldt minimum 10 Brugse leden; 
Activiteiten & subsidie:  

- tenminste 10 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 500 euro; 

- tenminste 20 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 750 euro; 

- tenminste 40 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 1.000 euro. 

* Het vast subsidiebedrag wordt procentueel verhoogd met het aantal maatschappelijk kwetsbare 
leden ten opzichte van het totaal aantal leden van de jongerenbeweging. 
 
Artikel 8   Politieke jongerenbewegingen 
Leden: minimum 15 Brugse leden tellen per werkjaar (bestuur/leiders niet meegeteld).   
Activiteiten & subsidie:  

- tenminste 10 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 500 euro; 

- tenminste 20 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 750 euro;  

- tenminste 40 activiteiten organiseren per werkjaar geeft recht op een vast subsidiebedrag* 
van 1.000 euro. 

* Het vast subsidiebedrag wordt procentueel verhoogd met het aantal maatschappelijk kwetsbare 
leden ten opzichte van het totaal aantal leden van de politieke jongerenbeweging. 
 
Artikel 9   Koepel van jeugdwerkinitiatieven 
Leden: minimum 5 Brugse jeugdwerkinitiatieven samenbrengen per werkjaar.  Van ieder 
jeugdwerkinitiatief is minimum één persoon vertegenwoordigd in de koepel;  
Activiteiten: tenminste 5 activiteiten organiseren per werkjaar; 
Subsidie: vast bedrag van 500 euro 
 
Artikel 11  Particuliere jeugddienst / Jongerenadviescentra 
Activiteiten: de diensten (minimum 5 openingsuren per week per werkjaar) worden aangeboden op 
Brugs grondgebied; 
Subsidie: vast subsidiebedrag van 750 euro 
 
Artikel 12  Experimenteel jeugdwerk 
Subsidiebedrag vast te leggen door het college van burgemeester en schepenen, op basis van het 
advies van de stedelijke jeugdraad. 
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DEEL III PROCEDURE  
 
Artikel 13  Data en documenten 
Ten laatste op 30 september zijn volgende formulieren aan de jeugddienst te bezorgen:  
- Een genummerd overzicht van de activiteiten met een korte omschrijving van wat de activiteit 

precies was;  
- Een genummerde ledenlijst met adres, geboortedatum (en afzonderlijk 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 14   Uitbetaling 
De uitbetaling van de subsidie geschiedt, binnen de 2 maand na ontvangst van alle documenten, 
verplicht op het bankrekeningnummer op naam van het jeugdwerkinitiatief.   
 
Artikel 15    Controle 
De Jeugddienst kan op elk moment inspecteren, desgewenst bijkomende informatie opvragen en 
de verstrekte gegevens op hun juistheid laten onderzoeken.  Het jeugdwerkinitiatief moet, binnen 
de perken van dit reglement, zo nodig bijkomende verantwoording afleggen ten aanzien van het 
stadsbestuur.  
 
Artikel 16  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.  Het college van burgemeester en schepenen vraagt in 
dergelijke gevallen steeds advies aan de jeugdraad.  Iedere beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het jeugdwerkinitiatief 
meegedeeld.  Het jeugdwerkinitiatief kan binnen de 14 dagen ingaande op de verzendingsdatum 
van de beslissing een nieuw onderzoek van het dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten of 
documenten.  Na onderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve 
beslissing. 
 
Artikel 17   Tekort/overschot van krediet 
Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag aangepast worden n.a.v. 
de eerstvolgende budgetwijziging en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren 
subsidiebedrag. In die omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden. 
Een overschot van het krediet wordt terug vrijgegeven.  
 
 
DEEL IV INWERKINGTREDING & OPHEFFING REGLEMENTEN  
 
Artikel 18  Inwerkingtreding en opheffing reglementen en collegebeslissingen 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de Gemeenteraad en vervangt 
vanaf het werkjaar 2010-2011 het subsidiereglement houdende de erkenning en subsidiëring van 
Brugse jeugdbewegingen (GR 6/09/2005).   


