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Erkende jeugdhuizen  
Subsidiereglement 

  

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 

 

I.  Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Voor zover een krediet in de financiële nota van de gemeente is ingeschreven, kan 
het gemeentebestuur een toelage verlenen met een maximale tussenkomst van 
1.000 euro per jaar en per erkend jeugdhuis voor de ondersteuning van de werking 
en uitbouw van de infrastructuur specifiek voor dit type jeugdvereniging. 

Artikel 2. 

Om als jeugdhuis aanspraak te maken op deze specifieke subsidie moet voldaan 
worden aan de volgende voorwaarden: 

• Als jeugdhuis erkend zijn door de gemeente; 
• Een erkend jeugdhuis zijn opgericht op particulier initiatief met het statuut 

van een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging wier 
oogmerken niet op winstbejag zijn gericht; 

• Het jeugdhuis moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente 
Zandhoven. 

II.  Toelage of steun 

Artikel 3. 

Het gemeentebestuur zal een toelage verlenen met een maximale tussenkomst van 
1.000 euro per jaar per erkend jeugdhuis voor volgende punten:   

• Onderhoudswerken, vernieuwing, huur van verlichting en muziekinstallatie; 
• Werkingskosten eigen aan jeugdhuiswerking; 
• Publicatiekosten (neerleggen van statuten, neerleggen jaarrekening, ...). 

III.  Procedure 

Artikel 4. 

Vooraleer over te gaan tot de aankoop van materialen of het uitvoeren van 
onderhoudswerken (zie punten onder artikel 3) in het kader van deze subsidie 
moet het college van burgemeester en schepenen hiervoor zijn goedkeuring geven. 
Om deze goedkeuring te bekomen moet een dossier met een duidelijke 
omschrijving en motivering voorgelegd worden aan het college van burgemeester 
en schepenen. 
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Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen kan het 
erkend jeugdhuis een subsidieaanvraag indienen en dit moet gebeuren vóór 15 
november van het lopende kalenderjaar. 

Artikel 5. 

De aanvraag moet door het betrokken jeugdhuis schriftelijk ingediend worden, op 
de daarvoor bestemde aanvraagformulieren, bij het college van burgemeester en 
schepenen, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. 

IV.  Slotbepalingen 

Artikel 6. 

Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen 
beslecht worden. 

Artikel 7. 

Het gemeentebestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte. 

Artikel 8. 

De aanvrager dient de bepalingen van dit reglement te aanvaarden evenals de 
controle van het gemeentebestuur in verband met deze aanvraag. 

 


