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SUBSIDIEREGLEMENT HARELBEEKSE JEUGD
HOOFDSTUK 6: EVENEMENTSUBSIDIES - VOORSTEL
Vastgelegd door de gemeenteraad op xx.xx.xxxx

6.1 Jeugdprojectsubsidies
Artikel 6.1.1 Doel van het reglement
Het stadsbestuur wil via het reglement jeugdprojectsubsidies initiatieven voor en door de jeugd financieel
een duwtje in de rug geven. Er wordt ondersteuning voorzien voor jeugdmuziekfestivals (1) en initiatieven
voor kinderen en jongeren. (2)
Artikel 6.1.2 Begunstigden
Volgende groepen komen in aanmerking voor een jeugdprojectsubsidie:
• Een Harelbeekse vereniging die erkend of gesubsidieerd wordt door het stadsbestuur.
• Een samenwerkingsverband van Harelbeekse verenigingen die erkend of gesubsidieerd worden door
het stadsbestuur. Hiervoor wordt slechts één subsidie verleend.
• Een groep Harelbeekse individuen die zich op occasionele wijze organiseren rond een initiatief.
Bedrijven of commerciële instellingen worden uitgesloten van de jeugdprojectsubsidies.
Artikel 6.1.3 Voorwaarden jeugdproject
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het jeugdproject aan volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•
•
•
•
•

Een in tijd beperkt initiatief.
Het initiatief vindt plaats op het grondgebied van Harelbeke of heeft een start- of aankomplaats in
Harelbeke.
Het initiatief is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De doelgroep beperkt zich bijvoorbeeld niet
tot kinderen en jongeren die lid zijn van de organiserende vereniging(en).
Het initiatief heeft een duidelijke zelfstandige activiteit en staat op zichzelf. Een initiatief dat deel
uitmaakt van een groter geheel, moet getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid.
Het initiatief richt zich hoofdzakelijk naar kinderen en jongeren. (richt zich duidelijk en exclusief naar
een doelgroep in de leeftijd van 0 tot 25 jaar)
Bij de promotie van het initiatief wordt vermeld dat het evenement georganiseerd wordt met de
steun van Stad Harelbeke. Op het publiciteitsmateriaal wordt het logo van stad Harelbeke geplaatst.
Het initiatief wordt niet via een andere weg (subsidiereglement of nominatief) gesubsidieerd door
stad Harelbeke.

Bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie voor ‘initiatieven voor kinderen en
jongeren’:
•
•
•

•

Het initiatief sluit aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren.
Het is een initiatief zonder winstoogmerk.
Het initiatief gaat uit van een maatschappelijk engagement: gemeenschapsvormend, sociaal
engagement, duurzaam aspect, educatief project, stimuli voor meer democratie, verdraagzaamheid,
burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit…
Bij aanvraag van de subsidie wordt een duidelijke motivatie ingediend wat de doelstelling van het
project is.

Bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een ‘jeugdmuziekfestival’:
•
•
•
•

Tijdens het jeugdmuziekfestival moeten minstens 3 muziekgroepen en/of solo-artiesten
geprogrammeerd worden. DJ’s worden niet als muziekgroep/solo-artiest beschouwd.
Het jeugdmuziekfestival duurt minstens 4 uur tussen de start van het eerste optreden tot het einde
van het laatste optreden.
Gedurende de duur van het jeugdmuziekfestival wordt voor voldoende toezicht en bewaking
gezorgd.
Voor het jeugdmuziekfestival worden alle nodige toelatingen en vergunningen aangevraagd en
bekomen via het evenementloket.

Fuiven komen niet in aanmerking voor jeugdprojectsubsidies.

Artikel 6.1.4 subsidiebedrag
De subsidie voor ‘initiatieven voor kinderen en jongeren’ is als volgt bepaald:
•
•

€ 250 voor een ééndaags initiatief. (exclusief opzet/afbraak)
€ 500 voor een meerdaags initiatief.

De subsidie voor ‘jeugdmuziekfestivals’ bestaat uit volgende onderdelen:
•
•

De helft van alle gemaakte en bewezen kosten aangaande geluidsversterking en belichting met een
maximum van € 500
Alle voor het jeugdmuziekfestival gemaakte en bewezen promotiekosten met een maximum van €
200.

Eenzelfde initiatief kan slechts één van bovenstaande subsidies ontvangen; zelfs al voldoet het initiatief aan
de voorwaarden voor zowel ‘initiatieven voor kinderen en jongeren’ als ‘jeugdmuziekfestivals’.
Artikel 6.1.5 Procedure
De aanvraag gebeurt schriftelijk op de jeugddienst op het daartoe bestemde aanvraagformulier ten laatste 2
weken voor het initiatief.
Ten laatste 3 maanden na het initiatief dient de organisator een beknopt werkingsverslag met het verloop en
het resultaat van het initiatief en het publiciteitsmateriaal op de jeugddienst binnen. Voor de subsidie
jeugdmuziekfestival worden eveneens de nodige bewijsstukken voor de kosten aangaande geluidsversterking
en belichting en promotiekosten ingediend.

De toekenning van de subsidie gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen – na advies van de
Jeugdraad - na het indienen van het werkingsverslag en - indien nodig – de bewijsstukken.
Artikel 6.1.6 Misbruik
Elke wijziging met betrekking tot het initiatief (datum, plaats, uur…) dient onmiddellijk aan de jeugddienst
gemeld te worden.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van het reglement niet werden
nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.
Artikel 6.1.7 Tekort aan krediet
Bij tekort aan krediet zal het in de lijst van toegestane werkingssubsidies voorzien subsidiebedrag aangepast
worden bij de eerstvolgende budgetwijziging en/of in het eerstvolgende budget en dit tot beloop van het
totale, werkelijk uit te keren subsidiebedrag. In die omstandigheden zal de uitbetaling uitgesteld worden tot
het ogenblik dat de gemeenteraad het bijkomend krediet voorzien heeft in de lijst van de toegestane
werkingssubsidies.

