SUBSIDIEDOSSIER JEUGDVERENIGINGEN EN -HUIZEN 2019
Gemeente & OCMW Lummen respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens
altijd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. Meer
informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten je zelf hebt,
vind je in onze privacyverklaring op www.lummen.be/privacy.
NAAM van de vereniging: …………………………………………………………………………
ADRES lokaal: ……………………………………………………………………………………..
REKENINGNUMMER van de vereniging waarop het subsidiebedrag gestort kan worden:
B E
op naam van: ……………………………………..

1.

TOELAGEN VOOR DE WERKING VAN JEUGDBEWEGINGEN

1.1.

LIDMAATSCHAP

Aantal LEDEN op 30 juni 2019: ……………………………………
(leden ouder dan 25 jaar en leiding hierin niet meetellen).
Gelieve een ledenlijst met naam, adres en leeftijd van de leden bij te voegen
LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE: …………………………………………
Aantal LEIDING op 30 juni 2019: …………………………………..
Gelieve een lijst met naam, adres en leeftijd van de begeleiding bij te voegen
1.2.

WERKING

Aantal ACTIVITEITEN tijdens het voorbije werkjaar (1 september 2018 - 31 augustus 2019):
……………………………………
Gelieve de activiteitenlijst op pagina 3 en 4 in te vullen.
1.3.

KAMP

Werd er tijdens het voorbije werkjaar een kamp ingericht? JA / NEE
Zo ja, tijdens welke periode? Van …………… tot en met …………… zijnde ………… dagen.
Aantal leden op kamp: ……………………………………
Aantal leiding op kamp: …………………………………..
Hebben alle leden en leiding de volledige kampperiode meegemaakt? JA / NEE
Zo neen, gelieve per kampdag het aantal leiding en leden op te geven.
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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1.4.

HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN

Elke jeugdbeweging die zelf instaat voor huur- en/of onderhoudskosten van haar lokalen en
hiervoor minimaal 500,00 EUR uitgeeft per werkingsjaar en dit kan staven aan de hand van
bewijsstukken heeft recht op een extra basissubsidie van 500,00 EUR.
Bewijsstukken toevoegen!
1.5.

VERZEKERING

De verenigingen die in aanmerking willen komen voor subsidiëring dienen een verzekering
voor activiteiten en leden voor te leggen. Gelieve in bijlage een kopij van uw polis of
betalingsbewijs bij te leveren.
Indien je via de koepelorganisatie bent verzekerd, hoef je enkel te vermelden welke:
…………………………………………….
1.6.

BESTUUR:

De Lummense jeugdverenigingen kunnen 2 personen afvaardigen voor de jeugdraad.
Naam: ……………………………………

Naam: ……………………………………

Adres: ……………………………………

Adres: ……………………………………

Tel./gsm: ………………………………..

Tel./gsm: ………………………………..

E-mail: …………………………………..

E-mail: …………………………………..

Hoofdleiding 2018-2019:
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………
Tel./gsm: ………………………………..
E-mail: …………………………………..
Secretaris/ penningmeester:
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………
Tel./gsm: ………………………………..
E-mail: …………………………………..
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ACTIVITEITENLIJST:
! Zie bijlage voor welke activiteiten in aanmerking komen !
DATUM

AARD VAN DE ACTIVITEIT

# DEELNEMERS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
.... bij gebrek aan plaats, gelieve een lijst van de verdere activiteiten toe te voegen.
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2.

TOELAGEN VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDHUIZEN

2.1.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Om in aanmerking te komen moet het jeugdhuis een organisatiestructuur hebben
die inspraak en deelname waarborgt.
Je statuten en huishoudelijk reglement toevoegen!
2.2.

VERZEKERING

Een bewijs van verzekering B.A. en brand toevoegen!
2.3.

OPENINGSUREN

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het jeugdhuis minimum 2 avonden per
week open zijn (1 avond = minimum 3 uren).
Vaste openingsuren van het jeugdhuis (dag en begin- en sluitingsuur vermelden):
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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2.4.
A.

ACTIVITEITEN (worden bijkomend gesubsidieerd)
Elke extra openingsdag

( = bijkomend bij de vaste openingsdagen - minimum 3 uren en vooraf aangekondigd)
Geef hier een lijst van de extra openingsdagen tijdens de periode van 1 september 2018 tot en
met 31 augustus 2019:
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B.

Elke activiteit door het jeugdhuis georganiseerd

(= vooraf aangekondigd, open voor iedereen, niet voor activiteiten met een hoofdzakelijk
winstgevend karakter).
! Opgepast ! Activiteiten met een vormend of informatief karakter dienen apart vermeld te
worden op de volgende pagina (C).
Geef hier een lijst van de activiteiten tijdens de periode van 1 september 2018 tot en met 31
augustus 2019:
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C.

Elke activiteit met een vormend of informatief karakter

(= vooraf aangekondigd, open voor iedereen, voldoende reclame):
Geef hier een lijst van de activiteiten met een vormend of informatief karakter tijdens de
periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019:
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2.5.

HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN

Elk jeugdhuis dat zelf instaat voor huur- en/of onderhoudskosten van haar lokalen en
hiervoor minimaal 500,00 EUR uitgeeft per werkingsjaar en dit kan staven aan de hand van
bewijsstukken heeft recht op een extra basissubsidie van 500,00 EUR.
Bewijsstukken toevoegen!
2.6.

AFVAARDIGING

De Lummense jeugdhuizen kunnen 2 personen afvaardigen voor de jeugdraad.
Naam: ……………………………………

Naam: ……………………………………

Adres: ……………………………………

Adres: ……………………………………

Tel./gsm: ………………………………..

Tel./gsm: ………………………………..

E-mail: …………………………………..

E-mail: …………………………………..
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3.

TOELAGEN VOOR HET VOLGEN VAN VORMINGSCURSUSSEN

3.1.

DE CURSUS

Gelieve een attest of verklaring toe te voegen van de cursusinrichtende vereniging waarop
vermeld staat:






naam van de cursist
naam van de cursusinrichtende vereniging
periode(n) dat de cursus doorlopen is
deelnemingsprijs
handtekening van een verantwoordelijke van de cursusinrichtende vereniging / zegel van
de cursusinrichtende vereniging

3.2. IN TE VULLEN DOOR DE JEUGDVERENIGING WAAR DE CURSIST ZIJN STAGE
DOORLOPEN HEEFT



Ik, (naam hoofdleiding/voorzitter) ……………………………………………………………..

verklaar hiermede dat (naam + adres cursist) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
een stage van 60 uren doorlopen heeft bij de vereniging ………………………………………
tijdens de periode (of werkjaar) …………………………………………………………………....
Gedurende deze stage heeft de cursist de cursusinhoud van de cursus (aard van de cursus
vb. basisvorming, verdere vorming ... ) ………………………………………praktisch gebruikt
binnen de vereniging.


Voor de vereniging, de hoofdleiding,

Naam: …………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Tel./gsm: ……………………………………………..
E-mail: ………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………….
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4.

TOELAGEN VOOR DE INRICHTING VAN CULTURELE MANIFESTATIES

CULTURELE MANIFESTATIES
 Worden gesubsidieerd: culturele manifestaties = voorstellingen van instrumentale en
vocale muziek, kleinkunst, cabaret, dans, poppenspel, kinderanimatie …
 Worden niet gesubsidieerd: bals, fuiven, etc ... ingericht door de aanvrager buiten de
schooluren.
 De huurprijs van projectiemateriaal voor filmvertoningen wordt tevens gesubsidieerd.
Geef hier een opsomming van de culturele manifestaties ingericht tijdens de periode van
1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 waarvoor subsidies worden aangevraagd met
opgave van de kostprijs (honoraria en reiskosten). Voeg tevens in bijlage een kopie van
het contract.
DATUM

AARD CULTURELE MANIFESTATIE
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KOSTPRIJS

5. TOELAGEN VOOR HET BOUWEN, HERSTELLEN OF HERBOUWEN VAN
LOKALEN VOOR HET JEUGDWERK & FUNDAMENTELE AANPASSINGEN
OP HET VLAK VAN BASISVEILIGHEID, -COMFORT, -HYGIÊNE EN
ECOLOGIE.
Worden gesubsidieerd: het bouwen, herbouwen en herstellen van lokalen voor het jeugdwerk.
VOORWAARDEN:
 De lokalen dienen hoofdzakelijk ter beschikking te staan van het jeugdwerk;
 De lokalen moeten eigendom zijn van de aanvragende vereniging OF eigendom zijn van
derden waarbij de vereniging een schriftelijke garantie van de eigenaar voorlegt dat het lokaal
voor de volgende drie jaren hoofdzakelijk ter beschikking zal staan van het jeugdwerk.
 Er moet een verzekering tegen brand en stormschade afgesloten zijn. Voeg een bewijs
van verzekering toe!
Lijst van de verrichte werkzaamheden, uitgevoerd tijdens de periode van 1 september 2018
tot en met 31 augustus 2019, waarvoor subsidies worden aangevraagd.
Graag een kopij van de facturen als bewijs toevoegen!
DATUM UITVOERING

BESCHRIJVING UITGEVOERDE WERKEN

KOSTPRIJS

Dit subsidiedossier van……………………………………………….. (naam jeugdvereniging),
is ingevuld door:
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………
Tel./gsm: ………………………………..
E-mail: …………………………………..
Handtekening: ………………………….
Terugsturen naar: Dienst vrije tijd - Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 - 3560 Lummen
vrijetijd@lummen.be

12

