Projectsubsidies jeugd(verenigingen)
Artikel 1
De projectsubsidie voorziet in een financiële ondersteuning van projecten die
georganiseerd worden ten behoeve van de jeugd. Een project is van tijdelijke aard en
behoort niet tot de normale activiteiten van de aanvrager.
Artikel 2
Een project komt in aanmerking voor subsidiëring indien aan volgende voorwaarden is
voldaan:
- het project moet door lokale jeugdwerkinitiatieven of een groep particulieren van
minimum 3 jongeren georganiseerd worden. Samenwerkingsverbanden komen
prioritair in aanmerking.
- de aanvrager woont in Galmaarden of meer dan de helft van het organiserende
(jeugdwerk)initiatief is gedomicilieerd binnen de gemeentegrenzen.
- het project vindt plaats binnen de gemeentegrenzen;
- het project moet vernieuwing, verandering of verbetering brengen van het
bestaande aanbod van de initiatiefnemer;
- een project kan niet gesubsidieerd worden indien het kadert in de reguliere
werking van het jeugdwerkinitiatief;
- het project moet volledig ten goede komen aan de jeugd (dit zijn alle personen
van 3 tot 25 jaar).
- een zelfde project van een zelfde aanvrager kan maximaal twee jaar
gesubsidieerd worden;
- een zelfde aanvrager kan maximaal twee verschillende projecten per jaar voor
subsidiëring in aanmerking laten komen.
Artikel 3
De projectsubsidie moet ten minste 2 maanden voor ingang van het project
aangevraagd worden bij het CBS van de gemeente Galmaarden.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de jeugddienst. Op deze formulieren dienen
minstens volgende gegevens te worden vermeld:
- titel en duidelijke omschrijving van het project;
- naam van de aanvrager: jeugdwerkinitiatief of groep particulieren of
samenwerkingsverband
- doelstelling en doelgroep;
- plaats (exacte locatie), datum en tijdstip van het project;
- een gedetailleerde raming van alle inkomsten en uitgaven voor het project.
- naam,
adres,
telefoon,
e-mailadres
van
de
persoon
die
als
verantwoordelijke/contactpersoon van het project zal optreden;
- het rekeningnummer waarop de subsidie na afloop van het project gestort zal
worden;
Zonder een geldig ingevuld aanvraagformulier, kan een project niet gesubsidieerd
worden.
Artikel 4
De aanvraag wordt voor advies aan de jeugdraad voorgelegd en wordt na goedkeuring
van het CBS toegekend. Deze beslissing wordt ten laatste 6 weken na het indienen van
de aanvraag verstrekt.
Artikel 5
De subsidie bedraagt per project 300 euro.
De aanvragen worden chronologisch behandeld. In het geval er meer aanvragen
binnenkomen dan de budgettaire ruimte toelaat, worden de toelagen uitgekeerd aan de

projecten die het eerst werden afgeleverd bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
In geval de activiteit, om welke reden dan ook, niet doorgaat, zal het eventueel gestorte
bedrag door de dienst financiële zaken van de gemeente Galmaarden teruggevorderd
worden.

