GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN STARTSUBSIDIE AAN
JEUGDVERENIGINGEN

ARTIKEL 1: AANLEIDING EN DOEL
Zoals opgenomen in haar meerjarenplan 2020-2025 (Actie 128) voorziet de gemeente Galmaarden
een nieuw subsidiereglement voor Galmaardse jeugdverenigingen.
Voor de subsidiëring van startende Galmaardse jeugdverenigingen voorziet de gemeente Galmaarden
een vast bedrag per startende jeugdvereniging, dat afgetrokken wordt van het totale budget dat
vastgelegd is voor de werkingssubsidies. Dit bedrag zal aan de vereniging overgemaakt worden
binnen 4 maanden na de aanvraag.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van een subsidie aan startende Galmaardse
jeugdverenigingen die de bewijsstukken kunnen voorleggen zoals opgenomen onder artikel 7 van dit
reglement.

ARTIKEL 3: BUDGET EN BETALING
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde bedragen, wordt een
subsidie uitgekeerd door de gemeente aan startende Galmaardse jeugdverenigingen bij het indienen
van een aanvraag.

ARTIKEL 4: UITBETALING
De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren door een overschrijving op de rekening van de
aanvragende jeugdvereniging.

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKEHID
Dit reglement regelt alleen de toekenning van de startsubsidie aan de startende jeugdverenigingen.
Het gemeentebestuur kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor afhandelingen van
contracten, eventuele ongevallen, schade, wanbetaling en de daaruit voortvloeiende kosten. De
betrokken vereniging blijft volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, activiteiten en
manifestaties.

ARTIKEL 6: AKKOORDVERKLARING
Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement verklaren zich hierdoor akkoord met alle
bepalingen ervan.

ARTIKEL 7: STARTSUBSIDIE
De gemeente Galmaarden ondersteunt startende jeugdverenigingen met een éénmalige subsidie van
300 euro. Deze startsubsidie kan aangevraagd worden bij de jeugddienst als de startende vereniging
volgende bewijsstukken kan voorleggen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam van het jeugdwerkinitiatief
Kopie van de officiële ledenlijst
Samenstelling van het bestuur (naam, adres, geboortedatum en functie van de
verantwoordelijken)
Een overzicht van het activiteitenprogramma dat gericht is op jeugdwerking
Een kopie van de afgesloten verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen van de leden en de leiding
Een kopie van de statuten of de doelstelling van het jeugdwerkinitiatief
Vermelding van het post- of bankrekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief
¾ van de activiteiten vinden plaats op het grondgebied Galmaarden

De toekenning van de startsubsidie gebeurt door een beslissing van het college van burgemeester en
schepenen. Indien de vereniging binnen het jaar opnieuw ontbonden wordt, houdt de dienst financiële
zaken zich het recht voor om de uitgekeerde subsidie terug te vorderen.

